Ik zal nog altijd grapjes met je maken
We zullen samen door het stille landschap gaan
Nu je mijn handen niet meer kunt aanraken
Raak je mijn hart nog duidelijker aan

Diepbedroefd, maar gesterkt door mooie herinneringen, nemen wij afscheid van

Dit melden u:

De heer

Alexander Rosseel
Stichter en bezieler van KBC Verzekeringskantoor INSURO
Gewezen ondervoorzitter van UNIZO Kuurne
Bestuurder van het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling West-Vlaanderen
Stichter van de Vereniging KBC Agenten Vlaanderen (VAV)

echtgenoot van mevrouw Katia Sanders
geboren te Izegem op 25 september 1965
en overleden te Kuurne op 24 juni 2022.

Katia ROSSEEL - SANDERS

zijn echtgenote

Karel ROSSEEL
Sofie ROSSEEL en Nicolas GOOR
Fien ROSSEEL en Saveer DAELMAN

zijn kinderen

† Raphaël en Gemma ROSSEEL - DENECKERE

zijn mama

Walter en Christelle SANDERS - AMPE

zijn schoonouders

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in
de Sint-Pieterskerk, Brugsesteenweg te Kuurne, op zaterdag 2 juli 2022 om 11 uur.
Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.20 uur.
De bijzetting van de asurn op de begraafplaats van Kuurne zal in besloten kring plaatsvinden.
U kan de overledene een laatste groet brengen in het funerarium Geers,
Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk, op zaterdag 25 juni van 14 uur tot 16 uur en van maandag 27 juni
tot en met woensdag 29 juni, telkens van 16 uur tot 18 uur.

Wie dat wenst, kan een gift overmaken ten voordele van het onderzoek naar glioblastomen
op het rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 van KU Leuven met als mededeling 400/0022/63674.

Rouwbetuigingen:

Familie ROSSEEL - SANDERS
p/a Begrafenissen Geers, Sint-Pietersstraat 30, 8520 Kuurne
Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be

Peter en Ann ROSSEEL - VLASSELAERS, kinderen en kleinkind
Jo en Dominique ROSSEEL - MAENHOUT, kinderen en kleinkinderen
Hans ROSSEEL
Claude en Dorine SANDERS - DERYCKE en kinderen
Tom en Barbara SANDERS - DEBRUYNE en kinderen

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families ROSSEEL, SANDERS, DENECKERE en AMPE

Onze oprechte dank aan zijn huisarts dr. Jessie Delaere,
de thuisverplegers Olivier Daenens en Simon De Baene (Caritas)
en het medisch en verplegend personeel van AZ Groeninge en UZ Leuven
voor de toewijding en de zeer gewaardeerde zorgen waarmee zij Alexander omringd hebben.
Begrafenissen Geers - tel. 056 22 08 83

