Je wou zo graag bij ons blijven
en vocht zolang je kon,
maar deze strijd was niet te winnen.
Wanneer het levenseinde lijden wordt,
komt de dood als een vriend.

†
Het maakt ons stil en verdrietig,
u het overlijden te melden van

de heer

Roger Maes
echtgenoot van mevrouw Monique Van Den Bossche
Hij werd geboren te Sint-Lievens-Esse op 1 februari 1939
en is thuis, omringd door wie hij zo liefhad,
godvruchtig overleden te Zottegem op 26 september 2017,
begeleid door het gebed van de H. Kerk.
___

Dit melden u met droefheid:
Monique Van Den Bossche
zijn echtgenote.
Carine Maes - Jeroen De Smet
Eddy Maes - Dina De Block
Danny Maes
Kristof Maes (†)
zijn kinderen.
Ellen De Smet - Kristof Haustraete
Nina De Smet - Nick Speltdoorn
Liesbeth Maes - Silvester Zogaj
Annelien Maes
zijn kleinkinderen.
Levi Haustraete
zijn achterkleinkind.
Zijn zus, schoonzussen, neven en nichten.
De families Maes, Van Den Bossche, Van Dijcke en Solemé.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartliturgie, die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Pietersbanden te Erwetegem-Zottegem
op DONDERDAG 5 OKTOBER 2017 om 10 uur.

Met dank aan zijn huisartsen dr. M. De Vos en dr. K. Van Der Burght,
het thuisverplegend personeel van “Solidariteit voor het Gezin”
en de palliatieve thuiszorg.

Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid.

U kan Roger een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem
elke werkdag van 18 tot 20 uur en zaterdag van 15 tot 17 uur.

Aansluitend volgen de crematie in het crematorium “Westlede”
te Lochristi en de begraving van de asurn op het urnenveld
van de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat).
De namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk
op zondag 29 oktober 2017 om 9.45 uur.

Denk aan Roger, gewoon zoals hij was.

Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. de familie Maes - Van Den Bossche
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

