Afscheid nemen is loslaten
en toch nog iets van die persoon in je houden.
Afscheid nemen is dag zeggen
en proberen alleen verder te gaan
met de steun die je gekregen hebt.

Dit melden u met droefheid:
Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn wij dankbaar

Mevrouw

Denise Roose
weduwe van de heer Joris Kints (†1988)

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
Willy en Lydie Kints - Carton,
		

			Milan, Dunya
Jan en Rita Tack - Kints,
		

Geboren te Waregem op 11 mei 1928 en
aldaar overleden in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis op 26 februari 2020,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Nico en Lindsey Sabbe - Kints,

Mario en Petra Verheye - Tack,

			Helena
Jean en Dorine Naessens - Kints,
		

Steven en Yulia Vanderplaetsen - Leonova

Eddy en Marijke Kints - Moyaert,
		
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Denise tijdens de Christelijke plechtigheid
op dinsdag 3 maart 2020 om 10.30 uur,
uur
in de Sint-Jan de Doperkerk te Beveren-Leie.
Samenkomst aan voornoemde kerk.

Stijn en Sharon Kints - Viaene,

			Mathéo, Aurora
		

Floris en Lien De Tier - Kints

haar schoonzus, neven, nichten en alle verwanten van de families
Roose - Haerinck en Kints - Naert.

Gelegenheid tot condoleren na de uitvaartdienst.
Daarna zal zij rusten bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Beveren-Leie.

Voor een laatste groet en een stil moment bij Denise bent u welkom in rouwkamer ‘Mimosa’
van uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 te Waregem,
op zaterdag 29 februari van 15 tot 16.30 uur en
op maandag 2 maart van 16 tot 18 uur.
uur
Waregem-Wielsbeke - T 056 611 610

Met oprechte dank aan:
haar huisarts Dr Johan Soens, het team Leiezorg Celine en Carl, kini Kaat Allegaert,
dokters en personeel van de geriatrie van het O.-L.-V. van Lourdes ziekenhuis Waregem
en allen die Denise genegen waren.

Rouwcorrespondentie:
			 Uitvaartcentrum Lefèvre, Westerlaan 13 - 8790 Waregem, t.a.v. familie Roose
			 online via uitvaartcentrumlefevre.be/rouwberichten/denise-roose

