
Hij is de echtgenoot van

   Ginette Tampere 

Hij is de zoon en schoonzoon van

   Oscar † en Maria † Rommelaere – Vandendriessche
   Georges en Mariette Tampere – Dumarey

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van 

   Paulette Rommelaere en familie
   Lionel † en Erna Rommelaere – Cappelle en familie
   Noël en Catharine Rommelaere – Doom en familie
   Marc en Lieve Delancker – Tampere en familie
   Geert en Tania Tampere – Cleenwerck en familie

Hij is verwant aan de families

   Rommelaere – Vandendriessche  en  Tampere – Dumarey

 Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar zijn huisarts, 
 de groep thuisverpleging Torhout van Peter Lavens, de dokters en alle personeel van het AZ Delta 
 campus Torhout en Rumbeke in het bijzonder dienst Nierdialyse, team van ziekenveroer Vanderheeren,
 en allen die Ronny met genegenheid en zorg hebben omringd. 

Ronny Rommelaere
1952 - 2022
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Door mooie herinneringen gesterkt nemen we afscheid van

Ronny Rommelaere
echtgenoot van Ginette Tampere

Geboren in Eernegem op 27 februari 1952 en
overleden in Rumbeke op 23 december 2022.

De afscheidsdienst rond de urne waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben op vrijdag 30 december 2022 om 11.45 

in aula De Bron Oostendestraat 270 in Torhout.

Ronny zal toevertrouwd worden aan de natuur
op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum, 
wij bewaren het beeld van Ronny in ons hart.

Uw medeleven kan u betuigen via www.rouwcentrum-decombele.be
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Tot aan het einde
van de wereld zou ik gaan
om je nog één keer te zien

en je te omarmen.

Nog één keer met je praten
en je zeggen 

hoeveel ik van je hou
hoe erg ik je mis.

Liefs Ginette 


