Altijd vrolijk, vrijgevig, eenvoudig
en ook ijverig gelijk een bietje.
We zijn je zo dankbaar voor alles wat je als
Moetje, Meme, Zus, Tante, Jo'tje, Roza betekende:
je blijft voor altijd in ons hart!

Met diepe droefheid maar gesterkt door de mooie herinneringen
nemen wij afscheid van

Roza Thermote
weduwe van Herman Declercq († 2010)

Roza werd geboren in Gullegem op 2 december 1934 en is rustig
ingeslapen in het WZC Huize Proventier in Poperinge op 4 januari 2020.

Dit melden u:
haar kinderen:
Stefan en Carine Ferlin - Declercq
haar kleinkinderen:
Cedric en Leen Vanhoorebeeck - Ferlin
Jan en Maya Ferlin - Deneut
Koen en Kaenzie Ferlin - Pottilius
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Michel (†) en Marie-Louise Thermote - Declercq en familie
Norbert (†) en Agnes (†) Dewulf - Thermote en familie
Roger (†) en Maria (†) Velghe - Thermote en familie
Raphaël en Lucienne Thermote - Vancouillie en familie
Georges (†) en Margriet (†) Decavele - Thermote en familie
Frans en Erna Thermote - Verstraete en familie
Arthur en Martha (†) Declercq - Naert en familie

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Roza tijdens de
uitvaartdienst in de Sint-Martinuskerk in Roesbrugge op vrijdag 10 januari 2020
om 11.00 u. Na de crematie wordt de as in familiale kring verstrooid op de
strooiweide in Roesbrugge.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

U kunt Roza een laatste groet brengen in het rouwcentrum Hessel,
Hondstraat 4 in Poperinge, elke werkdag van 15.00 u tot 18.30 u.

Delen mee in dit verlies:
de families Thermote - Vanlerberghe en Declercq - Lagae

Een bijzonder woord van dank aan:
haar huisdokter
de directie en het personeel van het WZC Huize Proventier in Poperinge

Rouwadres:
Lindestraat 6, 8972 Roesbrugge

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be
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