
Na een dappere strijd is van ons heengegaan 

 

De heer 

Roger SOENENS 
echtgenoot van mevrouw Christèle Herremans 

 

 

Stichter ‘ Bakkerijgrondstoffen Soenens ‘ nv 

Oud-Wielrenner 

Oprichter & Bezieler ‘ Wielerploeg Soenens ‘ Ingelmunster 

 

 

Geboren te Meulebeke op 5 juli 1935 

en na een moedig gedragen ziekte overleden in de 

Palliatieve Zorgeenheid ‘ Het Anker ‘ van het AZ Delta te Roeselare 

in de late avond van vrijdag 9 september 2016. 
  

 

 

  

   

Wij nodigen u vriendelijk uit naar de uitvaartliturgie 

die gehouden wordt in de parochiekerk van 

SINT-AMAND Marktplein te INGELMUNSTER 

op MAANDAG 19 SEPTEMBER 2016 om 10.30 uur. 

 

 

 

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10 uur. 

 

 

Na de crematie volgt om 16.30 uur de plaatsing van de asurn 

in het urnenpark op de gemeentelijke begraafplaats. 

( ingang via de Schoolstraat ) 

 

 

 

Roger kan tot en met vrijdag 16 september iedere dag van 15 tot 19 uur 

begroet worden in het Uitvaartcentrum Snoeck, Bellevuestraat 24 te Izegem. 

 

  

  
   

 

 



Zijn echtgenote 

            

           Christèle Heremans 

  

 

zijn kinderen en kleinkinderen 

            

           Philippe en Ann Soenens – Stragier 

                        Kimberly 

                        Sharon 

                        Arno 

            Kurt en Angelique Soenens – Doom 

                        Angelo en Lisa 

                        Alessandro en zijn vriendin Bo 

  

            Cinthy Fraeyman en kinderen 

  

 

zijn broers en zus, schoonzussen, 

neven en nichten, achterneven en achternichten 

            

            † Roger en † Marie-José Seynaeve – Soenens en familie 

            Maurits en Annette Soenens – Houthoofd en familie 

            † Noël en Diane Soenens – Monteyne en familie 

            Margriet Soenens en familie 

            Carlos en Christiane Soenens – Verstraete en familie 

            Jaak en † Rita Soenens – Deganck en familie 

            Lode en Chantal Soenens – Geldof en familie 

            † Jean-Pierre Soenens 

  

 

zijn verwante families 

            

          Soenens, Herremans, Dobbels en Vandenbroucke. 

  

 

Wij zijn dankbaar om de goede zorgen van 

 

          zijn huisarts Jan Van Haute, 

          de artsen en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, 

          de artsen, het personeel en de vrijwilligers van 

          de PZE ‘ Het Anker ‘ AZ Delta te Roeselare. 


