†

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet, maar ze niet echt herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de Eeuwige rust is gegeven.

mevrouw

Monique Deroo

weduwe van de heer Roger Deman († 2013)
geboren in Merkem op 10 april 1941 en zachtjes heengegaan in het WZC Cassiers
in Houthulst op 30 juni 2021, gesterkt door het Sacrament van de zieken.
lid van S-Plus en van TuinHier

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Monique in de Sint-Jan-de-Doperkerk
in Houthulst op maandag 5 juli 2021 om 10 u 00 (mondmasker verplicht). Na de crematie
wordt haar urne bijgezet in de familiegrafkelder op het kerkhof in Houthulst, waar ze na al
die jaren opnieuw met haar dochter Carmen en haar echtgenoot Roger herenigd wordt.

Monique is en blijft voor altijd
de mama, schoonmama en oma van:
Rudi en †Carmen Bernaert - Deman - Christa Kimpe
Eva Bernaert en Aleksander Jacobs
Klaas Devolder

de zus, schoonzus en tante van:
Roger en †Viviane Deroo - D’haene en familie
Noël en Els Pieters - Deroo
†Daniël en Edith Deroo - Deman en familie
†Godfried en Godelieve Braeckeveld - Deroo en familie
†Noël en Erna Deroo - Braeckeveld en familie
Willy en Jenny Deroo - Deman en familie
Eric en Christiane Devolder - Deroo en familie

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Deroo - Thery en Deman - Dehoorne

Een bijzonder woord van dank aan:

U kunt Monique t.e.m. zaterdag 3 juli een laatste groet brengen
in het Rouwcentrum Hessel, Jonkershovestraat 103b in Houthulst,
op donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli van 17 u 00 tot 19 u 00,
op zaterdag 3 juli van 15 u 30 tot 17 u 00 en niet op zondag.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

haar huisdokter
de directie en het personeel van het WZC Cassiers in Houthulst
Nicole Nollet, die haar tot het laatste heeft bijgestaan, voor haar toewijding en genegenheid
iedereen die Monique een warm hart toedroeg

Rouwadressen:
Groenestraat 413, 8800 Roeselare
Zegestraat 39, 8650 Houthulst

De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Houthulst 051/70 24 25

