Een goede echtgenoot en vader werd ons gegeven, hij werd ons ontnomen.
Wij aanvaarden en danken om al het schone dat wij door hem mochten ervaren.
DE HEER

Roger Tremmerie
echtgenoot van mevrouw Juliette Vangampelaere
geboren in Waregem op 30 augustus 1929
en thuis overleden in Zwevegem op 29 oktober 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk in Zwevegem
op donderdag 4 november 2021 om 10.30 uur.
De offerande zal als rouwgroet beschouwd worden.
Nadien volgt de asverstrooiing op de begraafplaats in Zwevegem.

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 en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur.
Het funerarium is gesloten op maandag 1 november 2021.

Dit melden u:
zijn echtgenote

Juliette Vangampelaere
Luc en Roos Desmet - Tremmerie
† Marianne Tremmerie

zijn kinderen

† Gerard en † Yvonne Tremmerie - Destoop en familie
† Albert en † Rachel Naessens - Tremmerie en familie
† Albert en † Louise Vandendriesche - Tremmerie
† Emiel en † Marie Degroote - Tremmerie en familie
† André en † Suzanne Deltour - Tremmerie
† Gaston en † Irma Tremmerie - Dhondt en familie
† Adolf Tremmerie
† Joseph en † Mariette Timmerman - Vangampelaere en familie
† Emiel en Bernadette Vangampelaere - Caby, † Etienne Bouckaert en familie
† Cyriel en Marie - Rose Vanwijnsberghe - Vangampelaere en familie
zijn schoonzussen

Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts dr. Frédéric Combes en Els Vandeweghe,
zijn verpleegsters van het Wit-Gele Kruis,
zijn kinesisten Koen Duynslager en Ilse Van Damme.

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

BEGRAFENISSEN MESSIAEN

ZWEVEGEM - 056 75 50 19

