
Roger Lootens
20 juni 1931

-
10 februari 2020



Jeannine De Meyer
zijn echtgenote

Geert Lootens

 Dimitri en Elke De Bruycker - Lootens
  Féline, Ferre

Tom en Annick Bekaert - Lootens

 Jelle en Delphine de Sadeleer - Bekaert
 Matti en Julie Bracke - Bekaert
 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Hervé † en Godelieve Lootens - Van Laecke, kinderen en kleinkinderen
Willy en Rosanne Eechaute - Lootens, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Armand en Christiane De Schrijver - De Meyer, kinderen en kleinkinderen
André en Laurette De Meyer - Van den Berghe, kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Lootens - Vanhuffel - De Meyer - de Vreese.

Dank aan: zijn huisartsen, 
 het Wit-Gele Kruis, 
 dokters en verplegend personeel van het AZ Maria Middelares.

Rouwadressen:
Beekstraatkouter 17, 9031 Drongen
Gaversesteenweg 129 bus 17, 9800 Deinze
Klein Nazareth 18, 9840 De Pinte

online condoleren via www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  09-371 52 95 

†
De leegte zonder jou, 

is met geen pen te beschrijven. 
De leegte zonder jou, 

zal altijd bij ons blijven. 
Maar veel fijne herinneringen 

verzachten onze smart. 
Voorgoed uit ons midden, 
maar altijd in ons hart ...

Wij melden u met diepe droefheid het overlijden van

De heer 

Roger Lootens
echtgenoot van mevrouw Jeannine De Meyer

geboren te Drongen op 20 juni 1931
en overleden, omringd door zijn gezin,

in het AZ Maria Middelares te Gent op 10 februari 2020,
vergezeld door het gebed van de kerk.

Lid van Okra, Sint-Gerulfusgilde, Neos en Landelijke Gilde

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatsvinden in de parochiekerk te Drongen-Centrum (Drongenplein)

op ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020 OM 10 UUR.

Gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

Na de crematie zal zijn urne ingezet worden in het urnenveld op de begraafplaats te Drongen.

U kan Roger een laatste groet brengen in het funerarium De Wulf, 
Merendreestraat 30 te Hansbeke,  

iedere dag tot en met vrijdag van 18 tot 19 uur.

Gedachtenisviering op zondag 15 maart 2020 om 9 uur in de kerk te Drongen-Centrum.

Laat hem verder Leven in mooie herinneringen


