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Roger DEDRIE
1936 - 2020

Waaiende wuivende golven,
land onder water bedolven,
beukend, brekend, spattend uiteen,
de zee is geweldig als geen één;
ze is machtig,
ze is krachtig.

Na de storm de rust,
de zee en de kust likken hun wonden,
resten op het strand gevonden,

De baren bedaren,
de zee zal de vrede bewaren,
tot een volgende keer,
dan raast ze weer,
waarna de lucht opnieuw zal klaren.

Marc Philippart



hij is de broer en schoonbroer van:

(†) Maurice en Margriet VANTIELCKE – DEDRIE,

(†) Edward en (†) Laura DEDRIE – HOSTENS,

(†) Marcel DEDRIE,

(†) Adrien en Jeanne DEDRIE – VANDEVELDE,

(†) Daniël en Ghislaine DEDRIE – DESAEVER,

hij is de oom van:

Rony en Marie-Louise BEIRENS – VANTIELCKE en familie, 8430 Middelkerke, Parklaan 30

(†) Régis en Marleen PERSYN – DEDRIE en familie, 8956 Kemmel, Reningelststraat 60

Patrick en Nathalie DEDRIE – GALLE en familie, 8200 Sint-Andries, J.P. Coppietersdreef 22

Ed DEDRIE en familie, 8670 Koksijde, Zeelaan 124/0201

Speciale dank aan:

zijn huisartsen, dr. Wilfried Luca en dr. Veronique Adriaens,

de medewerkers van Woonzorgcentrum Noordduin – Koksijde,

de medewerkers van de dienst Geriatrie KEI – Oostduinkerke,

de medewerkers van de diensten geriatrie en intensieve zorgen AZ West – Veurne

en het team van Thuisverpleging Linsey Brock

voor hun warme nabijheid en goede zorg.

Dankbaar om alles wat hij voor ons betekende

nemen wij afscheid van

de heer

Roger Dedrie
zoon van wijlen Remi en Valeria DEDRIE – DESMIDT

geboren te Oostduinkerke op 14 augustus 1936

en zachtjes ingeslapen in AZ West te Veurne op 13 mei 2020

De afscheidsdienst zal conform de richtlijnen van de overheid

plaatsvinden in strikt intieme kring in de aula van uitvaart Cura te De Panne.

Aansluitend vertrouwen wij zijn as toe aan de natuur

op de strooiweide van de begraafplaats te Oostduinkerke.

Er is geen begroeting mogelijk in het uitvaartcentrum,

bewaar het beeld van Roger in uw fijne herinneringen.


