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

DE HEER

Roger Van Haesebroeck
weduwnaar van mevrouw Jeannine Nuyttens (1935 - 2009)

geboren in Wakken op 26 september 1928 
en overleden in Kortrijk op 7 december 2021. 

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij
 u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in 

aula Memoria, Bekaertstraat 2G (gps nr 3) in Zwevegem, 
op zaterdag 18 december 2021 om 10 uur. 

 Na de plechtigheid wordt Roger herenigd 
met zijn echtgenote Jeannine in het urnengraf 
op de begraafplaats van Zwevegem-centrum. 

 Een laatste groet aan Roger kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem, 

iedere werkdag van 15.30 tot 18.30 uur, 
op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur 

tot en met dinsdag 14 december 2021. 

Dit melden u:

Gino en Ann Vuylsteke - Van Haesebroeck
Pieter en Sylvie
Michiel 
Saar

Katrien Van Haesebroeck
Lien

zijn kinderen en kleinkinderen

† Maurice en † Marie-José Vanwynsberghe - Van Haesebroeck 
en familie

† René en † Anna Vandenabeele - Van Haesebroeck
† Roger en † Godelieve Desmet - Van Haesebroeck en familie
† Roger en Maria Buyle - Van Haesebroeck en familie
† John en Christine Nuyttens - Destoop en familie

zijn zus, schoonzus, neven en nichten

De families Van Haesebroeck - Van Oost en Nuyttens - Delagrange

Onze dank gaat uit naar zijn huisarts dr. Peter Vannieuwenborg. 
Een speciaal woord van dank aan het team van afdeling  
‘De Orchidee’ van het wzc Sint-Carolus in Kortrijk  
voor hun warme zorg. 

Rouwbetuigingen: 
Familie Roger Van Haesebroeck
p/a Begrafenissen Messiaen 
Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be

ZWEVEGEM -  056  75  50  19BEGRAFENISSEN MESS IAEN

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.


