
Je strijd is gestreden, het leven was soms zwaar. 
Maar jouw liefde houdt ons allen bij elkaar. 

Mevrouw 

Yvette Roobroeck 
 

weduwe van de heer Carlos Minjau († 2017) 

geboren in Zulte op 31 mei 1935 en overleden in het AZ Maria Middelares in Gent  

op 15 december 2022, gesterkt met het gebed van de H. Kerk. 
 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring  

in de dekenale St. Amanduskerk in Waregem. 
 

 

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats in Olsene. 
 

Bewaar het beeld van Yvette in uw hart, er is geen begroeting in het funerarium. 
 

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven. Rouwadres: Familie Minjau - Roobroeck, 
p/a Van De Vyver  Uitvaartzorg - Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte 
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be 

  Dit melden u met droefheid: 

   haar kinderen en kleinkinderen 

    Marc en Els Van Herreweghe - Minjau 

     Bart en kinderen 

    Piet en Annick Minjau - Van De Caveye 

     Katinka en Bram, ♥ 

     Timon 

   haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten 

    Dirk en † Mariette Van De Vyver - Roobroeck en familie 

    † Etienne en † Georgette Lambertyn - Roobroeck en familie 

    † Walter en Marie-Antoinette Teirlynck - Minjau en familie 

  De families Roobroeck - Nachtegaele en Minjau - Cannie. 

  Met oprechte dank aan: 

   het personeel van het woonzorgcentrum De Meers in Waregem 
   en de dokters en personeel van het AZ Maria Middelares in Gent. 



Van De Vyver Uitvaartzorg - Zulte - 09 388 79 21 

Lieve mama, lieve oma, 
 
Vandaag nemen we afscheid van jou, maar in ons hart blijf je voor altijd aanwezig. 

Het leven was niet altijd makkelijk voor jou, maar je kinderen en kleinkinderen waren jouw alles.  

Je verstond niet echt de kunst van het genieten van de kleine dingen. Altijd maakte je je zorgen.  

Maar je grootste geluk was dat je familie het goed had. We voelden ons bij jou geborgen.  

Je liefde voor ons was onvoorwaardelijk. Je had een warm hart en je vond veel troost in je geloof.  

Je was een mooie, fiere, perfectionistische en wilskrachtige vrouw. Tijdens je schaarse vrije tijd genoot je 

van een terrasje doen en mooie kleren kopen. Nooit kwam je na een shoppingdagje met lege handen thuis! 

De laatste jaren verloor je meer en meer aan levenskwaliteit. Je lichaam wou niet meer mee.  

Je kon dit heel moeilijk aanvaarden. Het maakte je heel onrustig en angstig. Je levenskracht was nog zo 

groot! Je lijden deed ons heel veel pijn, want we stonden onmachtig en de enige troost die we je konden 

bieden, was onze aanwezigheid. Je glimlach en stralende ogen als we je kamer binnenkwamen,  

zal voor altijd ons hart verwarmen. Je had zo’n nood aan menselijk contact! 

Je hebt gestreden tot je laatste uur. Nooit zullen we je ongelofelijke oerkracht vergeten.  

Eindelijk heb je rust gevonden, maar we zullen je zo, zo ongelofelijk missen. 

Mevrouw 

Yvette Roobroeck 
1935 - 2022 


