Je was een superpapa en fantastische echtgenoot. Je had een gouden hart en wilde altijd iedereen helpen.
In je laatste strijd kon je zelf niet meer geholpen worden, zodat wij je met veel verdriet moeten laten gaan.
Wij zullen je keihard missen, maar weten dat je over ons zal waken en dat wij je ooit zullen terugzien.
Dankbaar voor de jaren die hij bij ons was -met zijn grote toewijdingis hij van ons heengegaan op 90-jarige leeftijd.

De heer

Roger Vangermeersch
Echtgenoot van mevrouw

Marie-Jeanne Loos
Geboren te Orroir op 19 maart 1931
en plots van ons heengegaan te Schelle
in WZC Familiehof op 4 mei 2021.

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
De uitvaartplechtigheid van Roger zal omwille van de corona-maatregelen plaatshebben
in intieme familiekring in aula Chrysant van het crematorium van Antwerpen.

Dit melden u dankbaar om wie hij voor ons is geweest:
Marie-Jeanne Loos

zijn echtgenote

Dany en Frank Vangermeersch - Peuteman
Chantal en Leo Vangermeersch - Gutschoven
Mady en Eddy De Cooman - Verkoelen

zijn kinderen

Petekind Bart en Sylvie
Lander en Merel
David en Vicky
Emma, Maya en Amber
An en Thomas
Trixie en Sona
Rozemarijn en Sanne
Kasper en Mathis
Inge en Corentin
Anke
Lynn
Marieke en Glenn
Senne, Janne, Nette en Elin
Annelies
Hasse, Celle en Nand
Pieter en Kristien
Febe en Ona
Karlien en Jeroen
Tuur en Maud
Hannes en Ilke
Arne
Leslie en Gregory
Jaron en Jana

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Sylvère en Stephanie De Landsheer - Loos
Marianne en petekind Roger
en kinderen

zijn schoonfamilie

Aansluitend volgt de asverspreiding op de gemeentelijke begraafplaats van Schelle.
U heeft de mogelijkheid om de plechtigheid te volgen via live-stream. De gegevens die u daarvoor
nodig heeft, kan u terugvinden op onze website: www.verbistc.be vanaf maandag 10 mei 2021.

Een warm woord van dank aan Dr. Chris Vercammen en Dr. Frans Meert,
evenals het voltallige personeel van WZC Familiehof voor hun warme en toegewijde zorgen.

U kan ook digitaal condoleren en bloemen bestellen via www.verbistc.be
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