Christine Reuse en Dirk Vantomme
Marlies en Sam
Heleen
Marc Reuse en Ann Vantomme
Evelien en Remko
Pieter
Angelo
Nicole Reuse en Philip Van Camp
Jolien
Wouter
Paul Reuse
haar kinderen en kleinkinderen
Haar broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
De families Vande Casteele – Van Vlem en Reuse – Mille

We danken iedereen die haar met zorg en genegenheid
omringd heeft, in het bijzonder de directie en het personeel
van het WZC Ter Berken

Fernande Vande Casteele
05.08.1925 - 29.01.2021

Uitvaartzorg Commeyne - www.commeyne.be

Ik zie je handen voor me liggen.
Soms zo vaardig, nu zo stil.
Duizend dingen, duizend zaken,
die ik nu opeens nog weten wil.

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Fernande Vande Casteele

Een leven lang van zoveel jaren
was jij het hart dat waakte in ons midden
zonder berekening, met niets dan liefde.
We zien je nog zoals je was bij leven.
Zo zal het blijven.
Je gedoofde glimlach straalt
door het aardedonker van het afscheid.
			

(A. Van Wilderode)

echtgenote van Roger Reuse (†2010)
geboren te Waregem op 5 augustus 1925 en overleden
te Roeselare in WZC Ter Berken op 29 januari 2021.
Mama
Je was altijd bezig en je wilde steeds het beste
Omwille van de maatregelen van de overheid
vindt de uitvaart plaats in beperkte kring
op vrijdag 5 februari 2021
in de H. Godelievekerk te Roeselare.

voor je vier kinderen. Je waakte erover dat we
ons best deden, altijd op een welgezinde en
positieve manier.
Voor je ouders was je een zorgzame dochter;
voor je man een behulpzame echtgenote.

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

Ook in de winkel had je een hart voor je klanten.
Je was overal gekend als een warme vrouw.
Met dit beeld gaan we verder ...
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