
Zij is de zus, schoonzus en tante van 

  Marcel † en Odette Tanghe - Vanheerswynghels 
   Dirk en Els Tas - Tanghe 
    Karel en Dulce Peirs - Alves 
     Katharina
    Sarah Tas en Bjorn Scheepmans
   Johan en Mieke Tanghe - Tanghe
    Siska † Berton 
    Jan Berton en Lynn Verkindere
     Marthe, Jatse, Camille, Esmée
    Mathias en Jill Dejonghe - Tanghe
     Mathieu, Jolien 

Zij is verwant aan de families

  Vanheerswynghels - Vossaert 

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar haar huisarts dr. Filip Pollet, 
 de directie en alle personeel van het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout, 
 in het bijzonder afd. ‘Bordeaux 2’ en allen die Rosa met genegenheid hebben omringd. 
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Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, melden wij u het overlijden van

Mevrouw Rosa Vanheerswynghels
dochter van wijlen Eugeen en Bertha Vanheerswynghels - Vossaert

Geboren in Roeselare op 14 april 1924 en
rustig overleden in Torhout op 9 januari 2023.

De afscheidsdienst rond de urne waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben op zaterdag 14 januari 2023 om 9.00 uur 

in aula De Bron, Oostendestraat 270 in Torhout.

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ in Torhout.

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

Uw medeleven kan u betuigen via www.rouwcentrum-decombele.be

†Gisteren was je nog hier, vandaag niet meer.

Hoe moet ik nu afscheid nemen,

als ik niet meer kan zeggen tot een volgende keer?

Waar kan ik je vinden?

In een wereld hierboven, is het daar?

Maar misschien zijn al die verhalen 

ook helemaal niet waar.

Misschien moet ik je zoeken, 

in de bomen, de regen of wind of

zit je ergens verscholen op een plaats 

waar niemand je vindt?

Van 1 plaats ben ik zeker, bij alles wat ik doe.

Je zit heel diep in mijn hart, zo neem

ik je overal met me mee naartoe.


