
Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Maria Vandenabeele
echtgenote van de heer Adelin Rogge

geboren te Markegem op 1 december 1946 en overleden 
in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 10 april 2021.

Lid van FERM
Lid van OKRA
Lid van Neos

Dit melden u:

Adelin Rogge haar echtgenoot

Joos en Carine Rogge - De Clercq
Mieke en Bart Rogge - Van Thuyne haar kinderen

Joran Rogge haar oogappel 
 
Pierre en Bernadette Vandenabeele - Vandeputte en familie
Rita en Marnix Vandenabeele - Vanluchene en familie
Paul en Myriam Vandenabeele - Vanassche en familie
Marie-José en Albert Vandenabeele - De Vos en familie
José Vandenabeele
Patrick en Danny Vandenabeele - Parmentier

Romain en Simonne Rogge - De Kocker en familie
Etienne en Paula Rogge - Masfranckx en familie
René en Marie-José Rogge - Baudoncq en familie
Walter (†) en Zulma (†) Rogge - Vandeputte en familie
Antoine (†) en Nelly Rogge - De Boever - Noël Plovie en familie
Paul en Ludwine Rogge - Lietaert en familie
 haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen
 neven, nichten en verwanten

en de families Vandenabeele - Rogge - Holvoet - Dhont.

Met dank aan de dokters en het personeel 
van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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

We hadden graag samen met u afscheid genomen 
maar gezien de maatregelen was dit helaas niet mogelijk.

 
 

Daarom heeft de plechtige uitvaartliturgie met de asurne 
in de Sint-Amandus en Sint-Jobkerk te Astene 
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 

op de plaatselijke begraafplaats in beperkte kring plaatsgehad.

Bedankt voor uw begrip.

Laat haar verder leven in mooie herinneringen.



Mema, 

 

zoals Pepa zei was je voor hem de meest fantastische vrouw 

en voor ons de beste moeder. 

Joran, je kleinzoon, zal altijd je “oogappel” blijven. 

 

Je was de “mama Maria” van zoveel kindjes 

tijdens de vele jaren als onthaalmoeder 

wat je met heel je hart en ziel hebt gedaan.

Je blijft voor altijd één uit de duizend, 

de sterke en energieke vrouw die zo graag leefde. 

Wat gaan we jou ongelooflijk hard missen.

MEVROUW

Maria Vandenabeele
1 december 1946 - 10 april 2021


