
Roger De Gieter 



 

 

 

 

 

Bedroefd om zijn heengaan,  

maar met een grote dankbaarheid om alles wat hij voor ons  

heeft betekend, melden wij het overlijden van onze 

papa en pepé 

 
 

Roger De Gieter 
 

weduwnaar van Marie-José Hemels (†2005) 

 
 

geboren te Schepdaal op 6 april 1936 en omringd door 

zijn dierbaren overleden in het WZC OLV te  

Roosdaal op 3 juni 2021. 

 

 

 

 

 

Wij nemen afscheid van Roger in intieme familiekring  

in het crematorium Siesegem te Aalst op donderdag 10 juni 2021. 

 

 

De asurne van Roger vertrouwen we toe aan zijn 

laatste rustplaats in de familiegrafconcessie  

van de begraafplaats te Roosdaal-Lostraat. 

 
U kan ook het afscheid via live streaming volgen via de link 

https://crematoriumsiesegem.livestream.fdesigner.eu/login 

Inloggen kan met deze logincode: DGR929  

Hij is: 

liefdevolle papa en schoonpapa van 

 Günther en Patricia De Mel - De Gieter, 

supertoffe pepé van zijn oogappel 

 Silke De Mel, 

lieve vriend van 

 Annie Vekens, 
 

broer, schoonbroer en nonkel van 

Louis en Lucienne De Gieter - Van Den Borre, zoon en schoondochter, 

Raymond (†) en Marie-José De Gieter - Ghijsels,  

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Frans (†) en Magda Gies - De Gieter, kinderen en kleinkinderen, 

Jozef (†) en Raymonda Van Eeckhoudt - Hemels, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Antoine (†) en Ghislaine Van Cutsem - Hemels, kinderen en kleinkinderen, 

Jean en Jeanne Hemels - Coppije, kinderen en kleinkinderen, 

Daniël (†) en Monique Maes - Hemels, kinderen en kleinkinderen, 
 

delen in dit verlies: 

de neven, nichten en verwanten, 

de families De Gieter, Hemels, Baetens en Mattens. 

 

 

Bijzondere woorden van dank aan: 

de dokters en verplegend en verzorgend personeel van ASZ Geraardsbergen, 

dokter Van Humbeeck en het artsenteam Borchtlombeek, 

de directie en het verplegend en verzorgend personeel  

van het WZC OLV te Roosdaal. 
 

 

 

Schriftelijk condoleren: familie Roger De Gieter 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via 

www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 

Je hebt gevochten, je hebt gestreden.  

Nu is het leed geleden.  

Slaap zacht.  

Je blijft voor altijd in ons hart. 


