
    

ROUWADRESSEN: 

Middenstraat 27, 9506 Zandbergen 

Huismanstraat 16, 1570 Vollezele 

Kakelenberg 21 A, 9506 Grimminge 

Met dank aan: 

Dokters K. Strickaert, B. De Saedeleer en toegewijd team 

Dokter Jo De Paepe 

Thuisverpleging Liesbeth, Isabelle, Cindy en Laura 
 

Romain dankt iederen die hem begripvol gesteund heeft. 

Geert en Anja De Glas - Muylaert 

Hans en Ann De Glas - De Bodt 

zijn kinderen 

 
Gertjan De Glas 

Jelle De Troy en Shelly 

Bram De Glas en Nena 

Britt De Glas 

zijn kleinkinderen 

 
Zijn broer Antoine†, zijn zus Rosette, zijn schoonbroers, 

schoonzussen, nonkels, tantes, neven en nichten. 

 
De families De Glas, De Rouck, Van Lierde, Van Israël 

zijn echtgenote 

Hij leeft verder in het hart van: 

 
Godelieve De Rouck 

 
Omringd door de liefdevolle zorgen van zijn familie 

is van ons heengegaan 

 

DE HEER 

Romain Hector De Glas 
Echtgenoot van mevrouw Godelieve De Rouck. 

 
Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem op 26 mei 1940 

en overleden op 4 januari 2020, omringd door zijn familie, 

in het A.S.Z. Geraardsbergen. 

 
Gewezen bestuurslid van duivenbond 

‘De Snelvliegers’ Zandbergen 

 
Graag nodigen wij u uit om samen met ons 

afscheid te nemen van Romain. 

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden 

in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Zandbergen 

op 11 januari 2020 om 10 uur. 

 
Samenkomst en gelegenheid tot groeten van de asurne 

in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 
U kan Romain een laatste groet brengen in 

het funerarium De Deyn, Denderstraat 4 te Ninove, 

op donderdag tussen 19 en 20 uur. 

 
ONLINE ROUWREGISTER: 

www.begrafenissendedeyn.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
De laatste reis die je moet maken in je leven 

Weg van de mensen die echt om je geven 

Alles wat je had heb je los moeten laten 

Wie je lief hebben moet je nu gaan verlaten 

Het is een reis waar niet naar uit is gekeken 

De tijd van wij samen is nu verstreken 

In gedachten zal je altijd voort blijven leven 

Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven 

http://www.begrafenissendedeyn.be/

