
In droefheid nemen wij afscheid van haar die ons 
met zoveel liefde en warmte omringd heeft

MEVROUW

Rosa Aelvoet
echtgenote van de heer Marc Soenens

geboren in Oostrozebeke op 19 augustus 1940  
en overleden in Tielt op 29 november 2021,  
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatsvinden in de aula van Begrafenissen Messiaen, Stationsstraat 156  

in Oostrozebeke, op zaterdag 4 december 2021 om 14 uur,  
gevolgd door de crematie.

Nadien krijgt de urne van Rosa een mooie plaats thuis in haar vertrouwde omgeving.

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

iedere werkdag van 16.30 tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Soenens - Aelvoet
p/a Begrafenissen Messiaen

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

Dit melden u:

Marc Soenens  haar echtgenoot

Christoph Soenens
Dominique en Kristien Soenens - Ballegeer
Sophie en Gunther Soenens - Bavay

Kylian  haar kinderen en kleinzoon

† Roger en † Maria Aelvoet - Mesure en familie
Daniel en † Jeanette Vereenooghe - Aelvoet
† René en † Georgette Brugghe - Aelvoet
† Jerome en † Mariette Meulebrouck - Aelvoet en familie
Luc en † Erna Vandaele - Aelvoet en familie
† Raoul en † Francine Soenens - Lannoo en familie
† Pol en Gilberte Tack - Soenens en familie
Eric en † Christiane Soenens - Komynya en familie
Michel en Christiane Dedeygere - Soenens en familie
† Noël en Nicole Vanbetsbrugge - Soenens en familie

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Aelvoet - Vanderstraeten en Soenens - Poppe

Met onze oprechte dank aan:
haar huisartsen dr. Marc Verschoore en dr. Marieke D’hoop,
haar thuisverpleging Hilde Loosveldt en Steffie Tijtgat en medewerkers,
de dokters en het verplegend personeel van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

OOSTROZEBEKE -  056  66  72  10BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Soms is er zoveel wat we voelen

maar zo weinig wat we kunnen zeggen…


