
Als je houdt van het leven... doet loslaten pijn.
Je hebt ons alles gegeven, 

we kunnen alleen maar nederig en dankbaar zijn.

De heer

Roger De Langhe

echtgenoot van mevrouw Cecile De Bel

geboren in Zulte op 7 december 1934

en overleden in het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem 

op 28 juli 2021, gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

Gewezen lid van het Algemeen Belgisch Vlasverbond

Lid van OKRA

Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats

 in beperkte kring in de Sint-Petrus en Pauluskerk,

Gaston Martensplein in Zulte.

Na de crematie volgt de bijzetting in het urnenveld

op de gemeentelijke begraafplaats.

Roger kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver,

Lijsterstraat 52 in Zulte 

op donderdag en vrijdag van 16 tot 18 uur.

Dank aan allen die hem geluk, liefde en vriendschap gaven.

Dit melden u met droefheid:

zijn echtgenote

     Cecile De Bel

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

     Jan en An Vermeersch - De Langhe

          Jo en Delphine, Jules, Wolf

          Maarten en Steffie, Gauthier

          Franne en Maarten

     Jean-Paul en Leen Noreillie - De Langhe

          Gertjan en Aristea, Kaat, Jitse

          Jeroen en Inne

     Rik en Lieve De Langhe - Rogge

          Lien

          Bert en Sarah 

          Sofie en Maxim

     Koen en Karlien De Langhe - Vanluchene

          Luka en Baptiste

          Bavo en Isa

          Kato

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families De Langhe - Withoeck en De Bel - Neirynck.

Met dank aan huisartsenpraktijk Fluweelboom

en de dokters en verplegend personeel 

van het ziekenhuis in Waregem.

 www.vandevyver-uitvaart.be

 

Rouwadres:

Familie De Langhe - De Bel

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg 

Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: 

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
 www.vandevyver-uitvaart.be

Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27  



De heer

Roger De Langhe

1934   -   2021

Een echtgenoot, vader en bompa uit de 1000

Hoe beschrijf je die op een stukje papier…?

Je grote handen, pa, getuigden van het noeste werk in het vlas 

waarvan je zo hield en waarvan je zo graag op de hoogte bleef…

Je hebt ons zoveel geleerd over oprechtheid, hard werk,

Liefde… voor elkaar en voor het leven.

Je band met ma is daar het mooiste voorbeeld van!

Jij zorgde voor haar en zij voor jou.

Dat maakte dat we jou zo lang bij ons konden hebben…

En daar kunnen we jullie beiden niet genoeg voor bedanken!

Je zag je volk zo graag en op je eigen manier maakte je dit duidelijk.

Streng maar met pretoogjes wisten we je standpunt.

Zo ruw en zo groot als je handen waren,

de zorg voor je duiven en je moestuin konden niet fijner zijn.

14 dagen geleden plantte je nog vol levenslust 

je kleinste slaplantjes uit.

Wie had gedacht dat je die niet meer zou oogsten?

Je kleinkinderen en achterkleinkinderen koesteren 

hun bompa als hun grootste schat!

De meesten reden paardje op je rug

en je genoot van hun ondeugende nieuwjaarsbrieven…

Je was een gevoelsmens en liet vaak een traan van geluk.

Wij kijken “gelukkig” om naar al die mooie momenten met jou,

maar laten een traan als we beseffen 

dat dit alles nu zonder jou moet!

Bedankt pa, bompa voor je onvoorwaardelijke vastberadenheid, 

geloof, liefde en dankbaarheid.

Ze hebben ons tot het diepst geraakt tot op je laatste dag.


