
Na een korte ziekte, 
nemen wij bedroefd maar dankbaar 

afscheid van 

Mevrouw 

Rose-Marie Mertens
echtgenote van de heer Daniel Deroose

Advocate

Geboren te Denderhoutem op 10 maart 1945
en overleden in het OLV Ziekenhuis te Aalst 

op 17 oktober 2020.

Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving

De uitvaartplechtigheid in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem zal, 
gezien de huidige omstandigheden, plaatsvinden in beperkte kring.

Aansluitend begeleiden wij Rose-Marie naar haar laatste
rustplaats op de begraafplaats te Denderhoutem.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Afstand houden en het dragen van een mondmasker zijn vanzelfsprekend.

 
Zij zal verder leven in de herinnering van:

 haar echtgenoot

  Daniel Deroose

 

 haar kinderen

  Stefan en Sabine Van Dam - Deroose

  Christophe en Isabelle Deroose - Lousse

 
 haar kleinkinderen

  Sébastien Van Dam

  Emilie Deroose

  Alexia Deroose

  Ariane Deroose

  Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

  André en Anne-Françoise Mertens - Deweer, kinderen en kleinkinderen

  André en Bernadette De Troyer - Mertens, kinderen en kleinkind

  Pierre en Hélène De Mey - Mertens, kinderen en kleinkinderen

  Jean-Pierre en Christiane Mertens - Otten en kinderen

  Michel en Anne Mertens - Leys en kinderen

  Antoon en Gerda Deroose - Destrijcker, kinderen en kleinkind

  Paul en Marie-Paule Deroose - Gemis, kinderen en kleinkind

  Jan (†) en Colette Cottyn - Deroose, kinderen en kleinkinderen

  Paul en Anne-Marie Parmentier - Deroose, kinderen en kleinkinderen

 

 De families Mertens - Deroose - Van Eeckhoudt - Demailly

 Een oprecht dankwoord aan de dokters en het verplegend personeel van het UZ Leuven 

 en het OLV Ziekenhuis te Aalst voor hun goede zorgen.

 Rouwadres: Uitvaartzorg Bael

          T.a.v. familie Deroose - Mertens

          Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

 Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

†

Tegen het vallen van de avond zei Jezus
“kom laten we oversteken...”

Wie in ons hart voortleeft,
zal nooit sterven

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


