
Afscheid nemen is moeilijk,
wetend dat woorden niet volstaan.

Elk van ons zou zijn eigen verhaal kunnen schrijven
over wat je voor ons was,

nog voor ons bent
en blijven zal.

Woorden volstaan niet
om de man te beschrijven die je was.

We hebben met je geleefd,
we hebben van je gehouden.

Jij van ons.
Het was goed.

 
 

Begr. Hermans, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lede en Smetlede, 053/62 91 50

Roger
VAN BENEDEN

° 25 AUGUSTUS 1933 - † 18 JUNl 2021



Degenen die ik liefheb verlaat ik,
om degenen die ik liefhad, terug te vinden.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang bij ons mochten hebben,
geven wij u kennis van het vredig heengaan van

Weduwnaar van Valentine De Roo († 2007).

Geboren in Hillegem op 25 augustus 1933 en overleden
in WZC Prieelshof in Oordegem op 18 juni 2021.

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Roger, 
maar gezien de huidige coronamaatregelen zal de plechtigheid plaatshebben 
in familiale kring en alleen op uitnodiging van de familie.

Na de plechtigheid herenigen wij Roger en Valentine in het urnengraf
op de begraafplaats van Zonnegem.

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

Zijn zoon en schoondochter
 Ivan en Rita Van Beneden-Boterberg

Zijn broers en schoonzussen
 Herman en Gilberte Van Beneden-Leyman, kinderen en kleinkinderen
 Michel en Marlène Van Beneden-De Smet, kinderen en kleinkinderen

Zijn petekinderen
 Joke en Annabelle

Zijn trouwe vriendin
 Marieke

De families Van Beneden en De Roo.

Dank aan zijn huisartsen Dr. Lieven & Annelies Latoir.
Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar het personeel van 
WZC Prieelshof in Oordegem, in het bijzonder afdeling “De Blekte”.

Er kan een laatste groet gebracht worden aan Roger in het funerarium Hermans, 
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem op dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem t.a.v. de familie Van Beneden-De Roo.
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

Roger
VAN BENEDEN


