
Een warm aandenken 

 
Roger Demeyere 

 
° 10 februari 1929 

† 21 december 2020 

Dit melden u: 

 
 Rik en Ann Demeyere - Vermeulen, 
  Tom en Siel Dejongh - Demeyere, , 

  Thijs Demeyere en Silke De Waelle, 
 
 Luc en Leen Demeyere - Defoirdt, 
  Lisa Demeyere en Maxim Staelens, 
  Marie Demeyere en Jordy Van der Sypt, 
    zijn kinderen en kleinkinderen. 

 
De families Demeyere - Vandeputte 
               en Wolfvelde - Demurie. 

 
Met onze dank aan de dokterspraktijk “De Klokketuin” en de directie, de aalmoezenier, 
het personeel en de medebewoners van het wzc H. Familie te Deerlijk. 
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Na een mooi en rijk gevuld leven is in stilte van ons heengegaan 
 

De heer 

Roger Demeyere 
weduwnaar van mevrouw Andrea Wolfvelde 

 

geboren te Deerlijk op 10 februari 1929 en er overleden op 21 december 2020. 
 

Lid van OKRA. 
Lid van Samana. 

 
Als gevolg van de coronamaatregelen nemen wij afscheid van Roger in beperkte kring. 

 

Nadien volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Sint-Lodewijk. 
 

Indien u het echt wil kan u Roger nog een laatste groet brengen in funerarium Vandercruyssen, 
Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk op woensdag 23/12 van 15 tot 18.30 uur 

en op donderdag 24/12 van 15 tot 17.30 uur. 
 

Rouwadres: Familie Roger Demeyere 
p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen - Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

of via www.messiaen.be 

Vader, opa, 

 

We beleefden samen veel fijne momenten. 

Je keek uit naar onze bezoekjes in het rusthuis. 

Jouw kleinkinderen waren een bron van geluk. 

Een foto, een kaartje, een video-babbel, 

de mensen om je heen, … 

Het maakte je gelukkig. 

Het ga je goed ! 

 

Liefs. 
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