
Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

Dankbaar om wat hij voor ons betekende
nemen we afscheid van

DE HEER

Albert “Beirke” Rogge
geliefde van mevrouw Hilda De Sloover

geboren te Destelbergen op 25 januari 1942 en onverwacht 
van ons heengegaan in het W.Z.C. Sint-Jozef te Deinze op 9 juli 2022.

Lid van Vinkenmaatschappij KM De Eikzangers Vosselare 
Gewezen lid van biljartclub De Roosvrienden Astene

 
De plechtige uitvaartliturgie met de asurne 

waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden in de kapel 
van het W.Z.C. Sint-Jozef (Kortrijksesteenweg 61) te Deinze 

op ZATERDAG 16 JULI 2022 om 10 uur,
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder

op de begraafplaats te Astene.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

U kan een laatste groet aan Beirke brengen in het mortuarium 
van het W.Z.C. Sint-Jozef, Kortrijksesteenweg 61 te Deinze 

iedere weekdag van 15 tot 17 uur 
dit tot en met donderdag 14 juli 2021.

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

Dit melden u:

Hilda De Sloover zijn geliefde

Achiel (†) en Diana Rogge - Vandemalle, kinderen en kleinkinderen
Martin en Esther Derycke - Rogge, kinderen en kleinkinderen
Asther (†) en Simonne Rogge - Evaert - Gilbert Vanheule

 zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, 
 neven, nichten en verwanten

alsmede de zussen, broer, schoonbroers, schoonzus, 
neven, nichten en verwanten van Hilda

en de families Rogge - De Sloover - Van Hoecke - De Vos.

De namis zal opgedragen worden in de voornoemde kapel 
op vrijdag 19 augustus 2022 om 15 uur.

Met dank aan zijn huisartsen Dr. W. Statius en Dr. H. Delaere, 
 de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van het W.Z.C. Sint-Jozef te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Rogge - De Sloover
Kouter 56, 9800 Deinze



DE HEER

Albert “Beirke” Rogge
25 januari 1942 - 9 juli 2022


