Je wilde nog zoveel,
maar je had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe,
je hebt je strijd gestreden.

Dankbaar om wat hij voor ieder van ons betekend heeft, melden wij u het heengaan van

Jefke Croket
echtgenoot van Julia Roosemont
lid van de Lourdesvrienden
en gewezen penningmeester van F.C. Mariekerke
geboren te Sint-Amands op 14 oktober 1931 en overleden te Bornem op 21 augustus 2015,
gesteund door het gebed van de kerk.

Dit melden u met stil verdriet:
Julia Roosemont

zijn echtgenote,

Guido en Ann Croket - Heungens
Willy en Nicole Mampaey - Croket

zijn kinderen

Sven en Naz Croket - Rezaei
en kinderen
Nico en Lieve Croket - Boeykens
en kinderen Anouk en Ayko

zijn klein- en achterkleinkinderen,

de kinderen en kleinkinderen van Ann Heungens,
Jan (†) en Maria (†) Croket - Roosemont,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Pierre en Louisa Parijs - Croket,
kinderen, klein- en achterkleinkind
Louis (†) en Paula Maes - Roosemont,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De plechtige uitvaartliturgie rond de urne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Omgangstraat te Mariekerke,
op zaterdag 29 augustus 2015 om 10 uur,
aansluitend gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats te Mariekerke.
Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Lode (†) en Maria Roosemont - Ceurstemont,
kinderen, klein- en achterkleinkind
Jean (†) en Alice Roosemont - Colpin
André en Myriam Roosemont - Wauters,
kinderen en kleinkinderen
Maurits en Alberta Peelman - Roosemont,
kinderen en kleinkinderen
		

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

De families CROKET, ROOSEMONT, KOEK en VERHOLEN.
Gelegenheid tot groeten wordt u geboden in het rouwcentrum Goossens,
Kreukelhoefweg 12 te Bornem, op donderdag 27 augustus van 19.30 tot 20 uur.
Met dank aan de huisarts Dokter Pelleman, thuisverpleging Annemie Vrijders
en het verplegend en verzorgend personeel van de Sint-Jozefkliniek te Bornem.
De gedachtenisviering voor Jefke zal opgedragen worden in bovenvermelde kerk
op zondag 27 september 2015 om 11 uur.
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