Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,
en ik ben, van alle goede dingen voldaan
zachtjes ter Gode gegaan.
Stijn Streuvels

Mevrouw

Rosa Verhelle
echtgenote van de heer Noël Meeuws (†1976)
Gewezen bestuurster van MACOME nv
Lid van OKRA
Lid van NEOS
Lid van SCRABBLE CLUB HOOGLEDE
geboren te Roeselare op 25 oktober 1927
en er overleden op maandag 16 november 2020.

Wegens de richtlijnen van de overheid zal de uitvaartdienst plaatsvinden
in familiekring op dinsdag 24 november 2020 in de aula van uitvaartzorg Commeyne.

Na de dienst volgt de crematie, waarna bijzetting van de asurn in het familiegraf
op de begraafplaats te Beveren.

Dirk Meeuws - †Francine Vanclooster - Andrea Vanbesien
Kristof Meeuws
Daniël en Greet Vanden Berghe - Meeuws
†Steve Vanden Berghe
Kevin en Evelien Vanden Berghe - Chys
		
Kato, Laure, Vince
Tim en Caroline Vanden Berghe - Algoet
		
Jacob, Marilyn

†Geert Meeuws

Michael en Tamara Meeuws - Willem
		
Lisa, Louise
Kevin en Evy Leterme - Meeuws
		
Zoë, Siebe
Dirk en Karien Lievens - Meeuws
Jorick en Barbara Lievens - Peferoen
		
Ralph, Milo, Anna
Jens en Elke Lievens - Proot
		
Luka, Remi

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

†Albert en †Irene Cuyle - Verhelle en familie
Michel en †Cecile Verhelle - Baert en familie
†André en Angèle Verhelle - Cuyle en familie

Hennie en Anneke Doppegieter - Verhelle en familie
Lionel en Trees Parmentier - Verhelle

†Roger en †Noëlla Bostoen - Meeuws en familie
Georges en †Simone Meeuws - Vantomme en familie
†André en Alice Delbeke - Meeuws en familie
†Roger en Thérèse Verbeke - Meeuws en familie

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Online rouwregister op www.commeyne.be

De families Verhelle - Lefevere en Meeuws - Demeulemeester.
Met dank voor de goede zorgen:
haar huisarts,
de thuisverpleging Anouschka en Stijn,
de directie en het personeel van AZ Delta.
Een speciaal woord van dank aan haar genegen buren.

