
 
Dit melden u : 
 
 
Hertha JONCKHEERE,                                          zijn echtgenote;
  
Fabienne † en Johan TIERSSOONE – TANGHE, 

Matthias en Chavaly TANGHE – HOSTYN, 
Nyla,                                                zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter; 

 
Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. 
 
 
De families TIERSSOONE – STRUBBE en JONCKHEERE – PORTIER. 
 
 
 

Uitvaartzorg Vanhooren Gistel, 059 27 82 96 

 

Afscheid nemen is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is niet te vergeten…  
Terwijl je weg bent  
en mij enkel leegte laat  
vermoed ik onverwoord  
dat je nog steeds bestaat…  
Dat ik je nog kan spreken…  
want alle liefde die er was  
kan zelfs de dood niet breken. 
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U kan nog een laatste groet komen brengen  
aan Roger in het funerarium Vanhooren, Heyvaertlaan 10  
te Gistel, elke werkdag van 15 tot 18 uur. 
Tot en met vrijdag 19 maart 2021. 
 

    
Door de huidige omstandigheden  
neemt de familie in beperkte kring  
afscheid van Roger.  
 
 
Rouwadres:  8460 Oudenburg, Weststraat 22 bus 10 
 
     
Online condoleren: www.uitvaartzorg-vanhooren.be 
 

 

 
 
 
 

Aandenken aan 
 

De heer 

Roger TIERSSOONE 

 
echtgenoot van mevrouw Hertha JONCKHEERE 

 
geboren te Ettelgem op 31 januari 1937 

en overleden in het Az Damiaan     
te Oostende op 13 maart 2021. 
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