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Dierbaar aandenken aan

DE HEER

Roger De Smet
echtgenoot van mevrouw Monique Van Luchene

geboren te Machelen a/d Leie op 1 juli 1937 
en van ons heengegaan te Sint-Niklaas op 30 april 2020.

Wegens het coronavirus/covid-19 
zal de afscheidsplechtigheid in zaal ‘Westkouter’ te Deinze 

gevolgd door de begrafenis 
op de begraafplaats te Machelen a/d Leie 

in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip en burgerzin.

Een herdenkingsmis 
zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Bewaar het beeld van Roger in uw hart, 
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.

Dit melden u:

Monique Van Luchene zijn echtgenote

John en Annick De Smet - Lassuyt
 Jeroen De Smet

Bert en Ann De Smet - Van Autreve
 Samy De Smet en Kimberley Provijn
  Jules
 Jolien De Smet en Pieter Verhaeghe

Rosalie en Bart De Smet - Matthijs

Ward en Sofie De Smet - Balcaen
 Alien De Smet zijn kinderen, kleinkinderen, 
 en achterkleinkind

Frederik Franck, kinderen en kleinkinderen 
 zijn levenspartner en familie

en de families De Smet - Van Luchene - Ternest - De Caluwe.

Een oprechte dank voor de goede zorgen aan Frederik, 
zijn huisartsen: Dr. M Rutsaert, Dr. A. Delanoye en Dr. J-J. Delanoye, 

en de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis te Sint-Niklaas.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie De Smet - Van Luchene
Kouter 56, 9800 Deinze



Alles heeft zijn tijd, alles heeft zijn uur.
Er is een tijd van te planten, 
een tijd van te oogsten. 
Een tijd om af te breken, 
een tijd om op te bouwen. 
Een tijd om te lachen, 
een tijd om te huilen. 
Er is een tijd van komen 
en een tijd van gaan. 
De tijd van gaan, komt altijd te vroeg.


