
Oud mogen worden
is een mooi geschenk

van het leven.

Dankbaar om wat hij voor ons betekende
nemen wij afscheid van

De heer
Frans Desiere
echtgenoot van mevrouw Marguerite Vannevel (†2005)

Geboren te Alveringem op 20 mei 1924
en overleden in het WZC St Henricus te Rumbeke
op 1 september 2019.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de plechtige uitvaartdienst, die zal opgedragen worden in de
Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke op vrijdag 6 september 
2019 om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiekelder 
op de begraafplaats van Rumbeke.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10u15.

Frans kan begroet worden in het funerarium
“Vandecandelaere - Spruytte” Kleine Bruanestraat 19,
te Roeselare, iedere werkdag van 15u30 tot 18u30.

Online condoleren kan op www.vandecandelaere-spruytte.be

Zijn kinderen

 Jean-Marie en Rina SAMYN - DESIERE
 Dirk en Margot DESIERE - JODTS

zijn kleinkinderen

 Björn en Stefanie SAMYN - PERSIJN
 Dieter en Sabine SAMYN - JANSSENS
 Pieter-Jan en Katrien DESIERE - BREBELS
 Mathijs en Raisa DESIERE - VANDAMME

zijn achterkleinkinderen

 Judy, Julie, Kato, Margot

zijn familie

Henri † DESIERE - Maria † BALDUCK - Germaine † ROMBOUDT 
     en familie
Maurice † en Agnes † VIENNE - DESIERE en familie
Omer † en Germaine † PERSYN - VANNEVEL en familie
Omer † en Lutgard † VANNEVEL - ROSSEEUW en familie 
Georges † en Esther † VANNEVEL - GHEERAERT en familie
Marcel † en Simonne † VANNEVEL - GHEERAERT en familie
Robert † en Yvonne KINGET - VANNEVEL en familie 
Daniël † en Yvonne † VANNEVEL - DELAVIE en familie 

De families:

DESIERE - VANHILLE en VANNEVEL - TIMMERMAN  

Dank aan allen die wat voor Frans betekend hebben
en tot zijn vriendenkring mochten behoren.

Dank aan alle medewerkers van het WZC St. Henricus,
voor de warme zorg en de mooie momenten gedurende de
vele jaren van zijn verblijf.

Dank aan Dr. Luc De Keyser

Rouwadres:

Familie Frans Desiere
p/a uitvaartzorg Vandecandelaere-Spruytte, 
Kleine Bruanestraat 19, 8800 Roeselare


