Er zijn mensen in ons leven
die wij nooit zullen vergeten,
omdat zij diep in ons
altijd aanwezig zijn.

Hij was de echtgenoot van
Angèle Sinnaeve
Hij was de papa en opa van
† Rita Beernaert

Bedroefd om zijn heengaan,
maar dankbaar om wat hij voor ons betekende
nemen wij afscheid van

De heer

Roger Beernaert
echtgenoot van mevrouw Angèle Sinnaeve
geboren in Leke op 26 juni 1924
en overleden in Oostende op 19 november 2017,
gesterkt door de zegen van de kerk.

† Magda Beernaert - Danny en Maria Bakelant - Vandebussche
		
Dirk en Wendy Bakelant - Mespoeulli, Zita, Zano
Christiane Beernaert
		
Dieter en Martine Lefever - Daems
† Marijke Beernaert - Eric en Linda Simoens - Vandaele
		
Bart en Chantal Simoens - Vande Walle, † Lienke, Nieke, Lien
		Heidi Simoens
† Marleen Beernaert
Dirk en Marleen Beernaert - Demeester
		
Jürgen en Sofie Beernaert - Vercouter, Bauwke, Lendert, Leander
		
Frederik en Dayene Theuninck - Beernaert, Laurence
Dorine Beernaert en vriend
† Johan Beernaert
Ann Beernaert
Hij was verwant aan de families

We willen Roger een laatste maal liefdevol omringen en samen met u afscheid nemen
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van Sint-Niklaas in Leke
op ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017 om 10 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting op de begraafplaats in Leke.
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.
Voor een laatste groet aan Roger bent u iedere dag van 15 tot 18.30 uur welkom
in het Uitvaartcentrum Cornelis in de Woumenweg 26 in Diksmuide.
Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be

Beernaert - Vancompernolle - Sinnaeve - Seynaeve
Met dank en waardering aan
de huisdokter, de zorgbrigade van het Wit-Gele Kruis
de directie, het voltallig personeel en de vrijwilligers van wzc Yserheem in Diksmuide
de dokters en het voltallig personeel van AZ Damiaan in Oostende
Rouwadres
8600 Leke-Diksmuide, Kloosterstraat 1

Uitvaartcentrum Cornelis, Alveringem - Diksmuide - Veurne-Westkust

