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Ieder moment ging je een stap verder naar het einde.

Elke dag werd je kracht kleiner.

Maar als je lichaam niet meer wil

sterf je vanzelf en wordt het stil.

Als ik naar jouw foto staar

zegt mij dat meer dan al die woorden.

Nu je mij hebt verlaten,

wil ik je zo graag nog even horen praten.

Lieve Roger, ik mis je zo.

Heel voorzichtig laat ik een traan

over mijn wangen gaan.

Afscheid nemen, het doet zo’n zeer.

                                            Andrea

Liefste pa en pepe,

je stond niet alleen vaak aan de zijlijn van het voetbalveld,

maar ook aan de zijlijn van ons leven 

en volgde alles wat we deden op de voet.

Samenwonen, trouwen, geboortes en (ver)bouwen - altijd leefde je met ons mee.

Je genoot enorm van bezoekjes en luisterde graag naar onze verhalen,

maar je blikte ook graag terug en haalde vaak herinneringen op uit je jeugdjaren.

Nu je stilletjes van ons bent heengegaan, 

kijken wij ook liefdevol en dankbaar terug naar alle mooie familiemomenten samen.

Rust zacht daarboven, pepe.

                                                                                                                                          Veel liefs, je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



                        

                                                     Verdrietig maar dankbaar namen we afscheid van

 

                                                          

                                                 Roger Nachtergaele
              
 

                                            geboren te Kruishoutem  op 27 december 1928

                                                                  

                                                                                                                                                
                      

                               echtgenoot van mevrouw Andrea Clauwaert

                                De uitvaart, gevolgd door de nederzetting van de asurne op de begraafplaats te Kruishoutem, vond plaats in beperkte kring.

                                       .

Dit melden u:

Andrea Clauwaert                                                                                                                                                                          zijn echtgenote

                                                                                                                                           zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

                                                    

DE HEER

Marnix Nachtergaele - Carine Herman
              Koen Cherlet - Delphine Nachtergaele
                               Zoë - Louis
              Rémy Tack - Charlotte Nachtergaele
                               Adèle

Filip De Waele - Martine Nachtergaele
              Wout De Waele - Evy Lepercq
                               Esmée - Mathis
              Siemen De Waele - Elien Lava
              Fries De Waele - Ana Santaella

Filip Van Thuyne - Marleen Nachtergaele
              Joon Van Thuyne - Jelinka Dhondt
              Rien Van Thuyne
              (†)Ceel Van Thuyne

Met dank aan zijn huisarts Dr. Renaat Verplaetse
                          de thuisverpleging Vicky, Marissa en Ann

Rouwadres: Truweelweg 14, 9770 Kruisem

en er thuis overleden op 21 februari 2021.
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