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Je liefde, je kracht, je warmte en je lach…

Dit melden u met droefheid:

we zullen je missen, iedere dag.
Met deze woorden nemen we afscheid van
de heer

Roger De Wever
echtgenoot van mevrouw Jenny Meyvaert
geboren te Oosteeklo op 15 april 1939 en
omringd door zijn dierbaren, overleden
in het AZ Sint-Lucas te Gent op 12 januari 2022.
Gesterkt door de Gebeden van de H. Kerk.
________
De uitvaartliturgie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sleidinge
op maandag 17 januari 2022 om 9.30 uur,
gevolgd door de crematie en bijzetting in de urnenkelder

Jenny Meyvaert
zijn echtgenote,
Maria en Christiaan De Wever - Comergo,
Melisa en Frederic, Hannelore
Sarina en Kurt, Thalita, Saryssa, Yanaika, Yoica, 		
		
Dylano(†), Barry
Cynthia en Koen, Senne, Hasse
Marika en Ybe, Matteo
Linda en Arlin De Wever - D’Hoore,
Timo
Gertjan
Joke en Sander
Patrick en Sabine De Wever - Van Verdeghem,
Celine en Dries, Mon
Cédric en Jana
Natalie en Marnix De Wever - Claeys,
Delina en Melvin
Ashley
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

op de begraafplaats van Sleidinge.
Delen mee in ons verlies:
Samenkomst aan de kerk om 9.15 uur.
De offergang wordt aanzien als rouwbetuiging.

zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten.
Met dank aan zijn huisarts dr. Billiet,
de dokters en personeel van het AZ Sint-Lucas te Gent,

Een stil moment bij Roger kan gebracht worden

de thuiszorg van team Chris Van Daele.

in het funerarium De Piramide, Hoeksken 17 te Evergem,
op vrijdag tussen 15 en 18 uur en op zaterdag tussen 14 en 16 uur,
enkel na afspraak 09 227 82 72.
Correspondentieadres:
Op zaterdag 19 februari 2022 om 18 uur wordt in de parochiekerk
van Sleidinge ter intentie van de overledene en zijn familie
de eucharistie gevierd.

Je liefde, je kracht, je warmte en je lach…

Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie De Wever, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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