
Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar 
om de vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

MEVROUW

Elza Beeusaert
weduwe van de heer Hilaire Vroman (1923-1961)

geboren in Oostrozebeke op 22 februari 1927 
en er overleden op 30 september 2020, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Gewezen bestuurslid van Markant
Lid van Ferm en Neos Oostrozebeke

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in intieme familiekring.

Een laatste groet aan Elza kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, 

iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur, 

dit tot en met woensdag 7 oktober 2020.

Rouwbetuigingen: Familie Vroman - Beeusaert
p/a Begrafenissen Messiaen

Stationsstraat 156 – 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Jean en Viviane Vanderbauwhede - Vroman
Wouter en Marleen Vanderbauwhede - Leplae

           Marthe, Seppe
Michiel en Stefanie Lecluyse - Vanderbauwhede

          Maxime, Louis, Olivia
Peter en Annelies Benthein - Vanderbauwhede

           Lore, Tibo, Laurens
Jan en Gudrun Dobbelaere - Vanderbauwhede

           Emile, Pauline
Geert en Vera Vroman - Degraeve

Sylvie Vroman en Xavier Staelens
           Zoë

Valerie Vroman
Stefaan en Nadine Vroman - Allaert

Nathalie Vroman
           Marie-Lou, Martha

Dominique Vroman
           Shady
Filip en Martine Vanparys - Vroman

Filip en Charlotte Piron - Vanparys
           Oona, Mats

Kirsten en Julie Van Linden - Vanparys
           Liv

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Beeusaert - Vanthournout en Vroman - Decorte

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts Dr. Marc Verschoore,
het team thuiszorg mevrouw Els Degraeve,
de directie en het personeel van het wzc Ter Lembeek
in Wielsbeke,
de directie en het personeel van het wzc Rozenberg 
in Oostrozebeke.
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Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.


