Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht,
hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht.
Zo ben je langzaam moe gestreden, uit ons midden weggegleden,
en na een moeilijke strijd uit je lijden nu bevrijd.

Dit melden u:

zijn echtgenote:
Nadia Vanneste
zijn kinderen en kleinkinderen:
Luc en Nancy Dewilde-Loyson
Luc en Suzy Verkinderen-Loyson
Alanah Mortier en Nadi Barhihi
Stefaan en Kathy Buyse-Loyson
Janah Buyse

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan
zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

de heer

Roger Loyson
Echtgenoot van mevrouw Nadia Vanneste
Geboren te Izegem op 22 augustus 1939.
Na een moedige strijd is hij zachtjes van ons heengegaan
thuis te Rollegem-Kapelle op 10 oktober 2018.
Lid van de Vinkenmaatschappij K.M. De Goudvink Rumbeke-Beitem
Lid van Koninklijke Biljartclub ‘De Toekomst’

Georges † en Jenny Declerck-Loyson en familie
Raf en Nelly Loyson-Leenknecht en familie
Marc en Nelly Santens-Loyson en familie
Jean-Pierre en Lydie Codron-Loyson en familie
Danny en Anny Butaye-Loyson en familie
Geert en Daisy Huyghebaert-Loyson en familie
Jo en Conny De Grave-Loyson en familie
Roger en Nicole † Vandekerckhove-Vanneste en familie
Roger en Mireille D’Haene-Vanneste en familie
Johan en Annita Deseure-Vanneste en familie
Bernard en Sonja Decraene-Vanneste en familie
De families:
Loyson-Noppe en Vanneste-Bultynck

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Janskerk te Rollegem-Kapelle
op dinsdag 16 oktober 2018 om 10.00 uur.
Er is gelegenheid om de familie te begroeten achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.
Daarna volgt de crematie, waarna bijzetting van de as in het urnenveld
op de begraafplaats van Rollegem-Kapelle.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus” te Ledegem, Plaats 1,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,
zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, maandag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Met dank aan:
zijn huisarts,
dokters en personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,
dokters en personeel van AZ Groeninge, campus Kennedylaan,
het thuisverplegingsteam.
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
ofwel: familie van wijlen Roger Loyson
p/a Plaats 1 – 8880 Ledegem

- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 -

