
Zijn zoon en schoondochter:

       †Nicole Deleu
       Nico en Anja Deleu - Mestdagh
Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, nichten en neven:

       Marcel en †Godelieva Deleu - Verraes en familie
       †Gilbert en Georgette Deleu - Verkindere en familie
       †Willy en †Godelieve Vankemmel - Deleu en familie
       Leon en Denise Decapmaker - Deleu en familie
       Frans en Liliana Deleu - Vincke en familie
       Camiel en Maria Vandeweghe - Deleu en familie
       Etienne en Suzette Deleu - Lesage en familie
       †Jacques en Anny Vlieghe - Deleu en familie
       †Norbert en Maddy Deleu - Lowie en familie
       Noël en Betty Deleu - Decroy en familie
       †Marc en Marie-Rose Deleu - Goemaere en familie
       Werner en Monique Vandamme - Deleu en familie
       †Etienne en Anna Lapon - Vandevelde en familie
       †Wilfried en Nera Lapon - Derynck en familie

De families Deleu - Versavel en Lapon - Van Belle

Roger Deleu
                               1938 - 2021



De Heer

Roger Deleu
weduwnaar van mevrouw Jenny Lapon

Geboren te Passendale op 11 september 1938 en overleden te Roeselare op 9 februari 2021

Lid van Okra

Er werd in beperkte kring afscheid genomen van Roger,
na de crematie werd de urne bijgeplaatst bij Jenny in het urnenveld te Dadizele.

Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be

Correspondentieadres: Familie Roger Deleu, p/a Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

De familie dankt zijn huisarts, Dr.Coryn, het thuisverplegingsteam Angela Delvael, 
het verplegend personeel van AZ Delta en u allen voor de warme blijken van medeleven.

Jouw liefde was mijn liefde
Je hart was ook een deel van mij
Je strijd was ook de mijne
Jouw vreugde ook die van mij
Je pijn bracht mij in tranen
Je strijd deed mij ook zeer
Zo waren wij met de maanden
een eenheid meer en meer

De strijd heb je nimmer opgegeven
zelfs toen het einde werd verwacht
Je bleef geloven in het leven
vol liefde zorg en levenskracht.


