
Herinner mij, maar niet in sombere dagen 
Herinner mij, in stralende zon 

Hoe ik was, toen ik alles nog kon...

Dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betekend 
nemen wij afscheid van

Mevr. J. Schramme 
geboren Inèz Meersseman 

geboren te Brugge op 14 april 1937
en overleden te Roeselare op donderdag 8 april 2021.

 

Omwille van de maatregelen van de overheid vindt de uitvaartdienst plaats in beperkte kring   
op woensdag 14 april 2021 in de H.-Godelievekerk, Honzebroekstraat, Roeselare.

Familie, vrienden en kennissen kunnen de dienst volgen om 11 uur  
via de knop livestream op het rouwregister op www.commeyne.be

Het paswoord voor deze plechtigheid is: 8800

Daarna begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats 
op de nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399, Roeselare.

Er is gelegenheid om Inèz een laatste groet te brengen  
in het funerarium Commeyne, Meensesteenweg 380, Roeselare,  

elke dag van 15 tot 18 uur, zondag gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u met diepe droefheid,

Michiel en Carla Callens - Schramme 
 Joris en Liz, Ferre, Sid, ♥
 Koen en Stefanie 
 Marian en Jonas 

Philippe en Isabelle Schramme - Degomme
 Thibaut en Julie
 Justine en Guillaume
 Manon en Andrés

Bart en Sabine Moerman - Schramme
 Sophie en Michiel, Marie-Julie, Manuel
 Sylvie en Wouter, Jeanne, August
 Nathalie

Roeland en Isabelle Van Aelst - Schramme
 Pieter en Charlotte, Alexia, Amélie
 Joris en Kato, Nolan
 Charlotte

Guy en Els Schramme - Meulemans
 Dagmar en Niels
 Reinert
 Wilbert
 Karsten haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

†Tarcis en Jo Dobbelaere - Meersseman, kinderen en kleinkinderen
†Jan De Vlaeminck - †Nadine Meersseman - Jef Cornille, kinderen en kleinkinderen
†Ulrich en †Viviane Meersseman - Toussein, kinderen en kleinkinderen
Marc en Lieve Baert - Meersseman, kinderen en kleinkinderen

haar zussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Meersseman - Geerinckx en Schramme - Caenen.

Een bijzonder woord van dank aan:
 haar huisarts,
 de dokters en het personeel van AZ Delta, campus Rumbeke. 


