
Pepe en zijn fiets, steeds zag je ze samen.
Hij zou het prachtig gevonden hebben om 

met de fiets naar zijn “latste etappe of te komn”. 



Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, 
nimmer klagend, altijd stil dragend
moedig ging je door, steeds weer

tot de laatste etappe, het wilde niet meer.

Dankbaar voor zijn leven onder ons
nemen we met mooie herinneringen afscheid van

de heer

Roger Robaeys
echtgenoot van Simone Carrein

geboren in Langemark op 14 maart 1934
en onverwachts overleden op 22 juli 2022.

Lid van Okra.
Gewezen lid van J.D.J.D. (50 jaar) en Wielerclub Hoger Op.

De uitvaartplechtigheid waarbij wij u vriendelijk uitnodigen
 om samen met ons afscheid te nemen van Roger
 vindt plaats op vrijdag 29 juli 2022 om 10.30 uur
in de Sint-Pauluskerk in Langemark-Poelkapelle.

Aansluitend gevolgd door de begrafenis in de familiegrafkelder 
waarbij Roger herenigd zal worden met zijn zoon Dirk. 

U kan uw medeleven betuigen aan zijn naasten
na de uitvaartplechtigheid.

Een moment van stilte en bezinning bij Roger is mogelijk van 
maandag 25 juli 2022 t.e.m. donderdag 28 juli 2022

telkens van 15.00 uur tot 19.00 uur in Rouwcenter Jonckheere,
Hooyaardstraat 23 a, 8920 Langemark.

 

 
 Roger was 

 de lieftallige echtgenoot van
 Simone Carrein

 de geliefde vader van
 †Dirk Robaeys
 Bart en Nicole Robaeys - Lepla
 Rik en Martine Robaeys - Vandenbroucke

 de prachtige pepe van
 Nick Robaeys
 Robin en Femke Robaeys - Duck 
         Odette en Remi
 Marieke en Niels Robaeys - Holvoet 
         Vic 

 de broer, schoonbroer en nonkel van
 Moniek Robaeys
 †Marie-Louise en †Henri Carrein - Mazet en familie
 †Norbert en †Lucienne Carrein - Smagghe en familie
 †Remy en †Marcella Carrein - Delie en familie
 †Micheline en †Marcel Carrein - Vermeulen en familie
 †Jacqueline en †Willy Carrein - Hersoen en familie
 †Germaine en †Noël Carrein - Leleu en familie
 †Denise en †Frans Dewilde - Ghillemijn en familie

 Roger blijft in de harten verder leven van de families 
 Robaeys - Carrein - Noyelle - Gauquie,
 zijn petekinderen, buren en (fiets)vrienden. 

 Rouwadres: Blikstraat 34, 8920 Langemark-Poelkapelle
 
 Online condoleren via www.rouwcenter-jonckheere.be


