
Kristien en Luc ROOSE - D’EVERLANGE
Joyce OSAER

Noa MEES OSAER
Christel en Koenraad ROOSE - SCHOUTTEET
Martin en Heidi ROOSE - TERWE
Krista en Johan ROOSE - CAUWELS

Severien CAUWELS
Gudrun CAUWELS haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families KERCKHOVE - POLLEFLIET en ROOSE - VANDAMME

De uitvaartplechtigheid zal opdragen worden in de aula van uitvaartzorg Depoorter te Jabbeke
op DINSDAG 22 december 2020 gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Oudenburg in beperkte familiekring.

Speciale dank aan haar huisartsen en kinesisten, het voltallige team van Familiehulp, het dagcentrum Noah Eernegem,
het verplegend en verzorgend personeel van het Wit-Gele Kruis en WZC De Drie Platanen.

Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Irena in het uitvaartcentrum Depoorter,
C. Permekelaan 43 te Jabbeke, elke dag van 16 tot 17 uur tot en met maandag (behalve op zondag).

Rouwadres: Familie Roose - Leegstraat 8, 8480 Bekegem Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Jabbeke - T. 050 38 55 66      •      Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21

Dankbare herinnering aan

mevrouw

Irena Kerckhove
Weduwe van de heer Robert ROOSE

Geboren te Roksem op 16 november 1934 en

rustig overleden in WZC De Drie Platanen te Oostende

op 15 december 2020.

je hebt ons allemaal op weg gezet
op weg naar meer kennis
op weg naar meer genieten
op weg naar meer leven
nu ben je zelf vertrokken

voor de laatste keer onderweg
je hebt ons leven gekleurd

en je bent niet in enkele woorden te schetsen
je vertrek tekent ons dan ook meer

dan we ons momenteel kunnen inbeelden
voor ons wordt het nu een stiller leven

en stilaan komt het besef
dat we je zullen missen

Oma van het witte huisje of Oma Irene.
Jij en je fiets waren onafscheidelijk, tot een 6-tal jaar terug. Het
fietsen lukte niet meer. Maar je hield je thuis bezig met kleuren in
je vele kleurboeken. Je toonde me het resultaat altijd met veel
trots. Ik was trots op jou. 2 jaar geleden verhuisde je naar het
rusthuis, het alleen leven werd je te veel. Je herleefde tussen al
het volk daar. En zoals bij velen verviel je in maart 2020 weer in
de eenzaamheid. Wij konden niet meer op bezoek komen. Maar
skype was er om contact te blijven houden. Je kon er snel mee
overweg, al die digitale toestanden. Het was altijd jammer als de
verpleegster kwam zeggen dat de tijd op was.
Ik heb je in september voor de laatste keer in het echt gezien.
Ergens begin november de laatste keer via een videogesprek. En
vandaag was jouw tijd in het leven op. Ik zal je ongelofelijk hard
missen met je gulle lach en je prachtige humor.


