Het maakt ons stil en verdrietig
u het overlijden te moeten melden van

Liefste va,

Roger Van Cauwenberghe
Leraar op rust Sint-Jorisinstituut Brussel
Reisleider en vertegenwoordiger van VTB Gent
Weduwnaar van Monique De Backer
Geboren te Gent op 13 april 1934 en zachtjes ingeslapen
in WZC de Zilvermolen te Zwijnaarde op 1 april 2021.

Hij leeft verder in de harten van:
Johan en Gemma Van Cauwenberghe - Torrigue
Marc en Marleen De Troyer - Van Cauwenberghe
Eric en Ingrid Van Geert - Van Cauwenberghe
zijn kinderen
Jens en Berit Loobuyck - Jürlau
Iwein en Chiara Janssens - Van Geert
Niels Loobuyck
Nicholas Van Geert
Shanti Van Cauwenberghe
zijn kleinkinderen
Aileen en Lumen
zijn achterkleinkinderen
De afscheidsplechtigheid en de asverstrooiing op de strooiweide
van het crematoriumWestlede te Lochristi hebben plaats
in beperkte kring gezien de huidige coronamaatregelen.
Met oprechte dank voor de goede zorgen aan het
verplegend personeel van WZC de Zilvermolen te Zwijnaarde.

Wat schrokken we toen we in januari telefoon kregen
dat je was overgebracht naar het ziekenhuis.
We bleven samen met jou hopen op een goede afloop
maar al snel bleek dat de revalidatie niet werkte.
Je vond de kracht niet meer om verder te gaan.
Ondanks de omstandigheden en de beperkte bezoekmogelijkheden
die er waren bleven we alles doen
om het jou zo comfortabel mogelijk te maken.
Je was zo gelukkig in je serviceflat in de Zilvermolen.
Elke keer opnieuw vertelde je ons dat.
Je had er al vele vrienden gemaakt.
Wat zullen we je missen va.
De gesprekjes over de actualiteit
en je ongezouten mening over de politiek.
Een gesprekje over een nieuw boek dat je aan het lezen was
en dat we zeker ook eens moesten lezen.
De uitstapjes naar musea of andere bezienswaardigheden
die we zeker nog moesten doen.
De jaarlijkse familiekerstkwis voor 2020,
waar je altijd een jaar aan werkte, was al klaar
maar kon jammer genoeg niet doorgaan.
Maar niet getreurd we gingen dit wel later in 2021 eens doen.
Jammer genoeg ligt je tas met krantenknipsels
nu verloren in een hoekje.
Liefste va, we zien je allemaal zo graag en zullen je zo hard missen
maar koesteren de hele mooie herinneringen.
Rust nu maar uit. Je hebt het verdiend.
Voor altijd in ons hart.
Je kinderen
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