
Roger mijn liefste schat, mijn vriend.
Zo onverwachts heb je mij verlaten.

Wat zal ik je missen in alle kleine dingen.
Schat waak over mij, dag en nacht, tot we weer samen zijn, 

je vrouwtje Rita. 

Lieve Opa, mijn held, mijn alleskunner, 
de man van weinig woorden en heel veel daden met liefde. 
Waarom hebben ze jou zo plots van ons weg genomen? 
Ik weet nog goed dat jij me hebt leren fietsen, de lange tochten 
waarbij ik altijd aan het zagen was en jij gewoon bleef motiveren...
Waarom ben je weg gegaan met iets wat jij het liefste deed? 
Ik beloof je dat ik goed voor oma, mama, papa en Thibo zal zorgen 
gelijk jij altijd voor ons hebt gedaan. 
Ik zal je missen ♥ 
Liefs, je kleindochter Elisa.

Opa, je bent mijn held in al zijn vormen.
Je weet wat we hebben afgesproken, 

wij zijn mensen van daden en niet van woorden,
je petekind, Thibo.

Voor elk gebaar van vriendschap, troost 
en medeleven danken wij u van harte.

U kan Roger elke dag begroeten in het funerarium De Zandkorrel, 
Sint-Elooistraat 21 a te Merelbeke van maandag tot donderdag van 17u tot 18u.

Rouwadres:                   Hoeksken 11, 9630 Dikkele
Online condoleren:     www.dezandkorrel.com
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Hij leeft verder in de harten van:

Rita Sedeyn
zijn echtgenote

Wim en Krista Vandenbouhede - Reynaert
         Elisa Vandenbouhede
         Thibo Vandenbouhede
  zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen

Jean en Anne Marie Reynaert - Vandermeersch, en familie
Andre en Rita Reynaert - Leroy, en familie 

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.

De families: Reynaert - Browaeys en Sedeyn - Hoefman.

Met bijzondere dank aan: 
De afdeling Intensieve Zorgen, eenheid 2 van het UZ Gent.
Zijn fietsvrienden. 

Liefdevolle herinnering aan de heer 

Roger Reynaert
                      

echtgenoot van mevrouw Rita Sedeyn

geboren te Mater op 24 mei 1947 en 
plots van ons weggenomen te Gent op 16 juni 2021.

Roger schonk meerdere mensen een nieuwe kans.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in beperkte kring op
vrijdag 25 juni 2021.

Na de crematie zal Roger neergezet worden in de 
familiegrafkelder op de begraafplaats van Dikkele. 


