†

Zo plotseling ben je van ons heengegaan.
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan.
Wat in onze herinnering blijft, is je lach,
je genoot van het leven.
Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.

Diepbedroefd, maar dankbaar om wat hij voor ons heeft betekent, nemen wij afscheid van

De heer

Roger Hollevoet

weduwnaar van mevrouw Elisabeth Morel († 2000)
geboren in Wijtschate op 29 juni 1924 en liefdevol omringd door zijn familie
heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 25 juni 2021,
gesterkt door de gebeden van de Kerk.

Lid van Okra en Samana

Roger blijft voor altijd
de pa en opa van:
Gilbert en Annemie Hollevoet - Vanrapenbusch
Lies en Kris
		
Warre, Frauke en Ferre
Dries
Noël en Maria Delporte - Hollevoet
Pieter en Annelore
		
Emma en Jonas
Wouter en Celine
		
Nio, Elle en Mila

de broer, schoonbroer en nonkel van:
†Albert en †Maria Vanryckeghem - Hollevoet en familie
†Lucien en †Alice Hollevoet - Vanryckeghem en familie
†Henri en †Emma Morel - Leire en familie
†Georges en †Suzanne Morel - Morel en familie

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Hollevoet - Ghesquiere en Morel - Casier

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Roger in de
Sint-Medarduskerk in Wijtschate op donderdag 1 juli 2021 om 10 u 00.
Daarna begeleiden wij Roger naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof
in Wijtschate, waar hij opnieuw met Elisabeth herenigd wordt.

U kunt Roger t.e.m. woensdag 30 juni een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper en dit telkens van 15 u 00 tot 18 u 30.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Een bijzonder woord van dank aan:
zijn huisdokters
zijn thuisverpleging, het zorgteam Bart en Heleen
zijn trouwe buren

Rouwadressen:
Kaleutestraat 25, 8953 Wijtschate
Duivenstraat 1, 8953 Wijtschate

De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Ieper 057/44 66 10

