
 

 
 

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren,
delen wij u het overlijden mee van 

de heer

Roger Van Geit 
 

weduwnaar van mevrouw Agnes Van Kerkhoven († 1988)
levensgezel van mevrouw Paula Lerminiaux († 2019)

 
Geboren te Denderhoutem op 8 juli 1932

en omringd door zijn familie, overleden in het OLV Ziekenhuis
te Aalst op 17 juli 2020. 

Gesterkt door de gebeden van de kerk

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op

donderdag 23 juli 2020 om 10.00 uur.

Aansluitend begeleiden wij Roger naar zijn laatste rustplaats 
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

 Samenkomst in de kerk om 9.50 uur. 

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid. 

Afstand houden en het dragen van een mondmasker zijn vanzelfsprekend. 

Dit melden u :

Herman en Marina Souffriau - Van Geit 
Marc en Linda Mertens - Cooman
Eddy en Lieve Cooman - Bruyninckx
Dirk en Carina Nerinckx - Cooman
 zijn kinderen
Kris  en Femke Souffriau - Van Damme
Anja Mertens
Mariska Nerinckx en Matthias Van Caenegem
 zijn  kleinkinderen
Imania , Mauro, Mila
Elodie
 zijn achterkleinkinderen
Zijn zus, schoonbroer, neven en nichten 
 
De families: Van Geit - Van Kerkhoven - Lerminiaux - Cooman
 
Een woord van oprechte dank aan zijn huisarts, het personeel van
WZC Sint-Anna te Haaltert en het verplegend personeel van het 
OLV Ziekenhuis te Aalst.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Roger in het mortuarium
van het OLV Ziekenhuis te Aalst op werkdagen van 8.15 tot 11.15 uur 
en van 14.00 tot 18.45 uur, zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

Condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be 

Rouwadres:    Uitvaartzorg Bael 
t.a.v. familie Van Geit - Lerminiaux

        Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Uitvaartzorg & Grafzerken Bael   Haaltert - Denderhoutem - Mere  054/33 36 83

†
Hoe laat je los wat je wil houden

Hoe accepteer je een gemis
Hoe neem je afstand van het oude

wanneer het nieuwe eenzaam is


