
De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Roeselare 

op donderdag 5 april 2018 om 10 uur. 

Er is gelegenheid tot rouwbetuiging na de dienst. 

Na de dienst volgt de crematie  
waarna uitstrooiing van de as op de strooiweide 

 van de Nieuw Stedelijke Begraafplaats,  
Groenestraat 399 te Roeselare. 

Pieter Paul kan begroet worden in het Funerarium Werbrouck,  
Bruanestraat 27 te Roeselare, tot en met dinsdag 
van 15 tot 18.30 uur en zaterdag van 14 tot 16 uur. 

Zondag 1 april en maandag 2 april is het uitvaartcentrum gesloten. 

Online rouwregister op www.uitvaartcentrum-werbrouck.be 

 
In liefde nemen wij afscheid van 

de heer 

Pieter Paul Remaut 
echtgenoot van mevrouw Mietje Vinckier 

Diaken Onze-Lieve-Vrouweparochie te Roeselare 
1982 - 2008 

geboren in Rumbeke op 7 maart 1935 
en overleden in Roeselare in het WZC Vincenthove  

op woensdag 28 maart 2018, 
gesterkt door de ziekenzalving. 

Mietje VINCKIER 
zijn echtgenote 

Geert en Els REMAUT - CRAEYE 
 Amber 
Johannes REMAUT† 

Jan REMAUT† 
Geert en Lieve DESEYNE - REMAUT 
 Justine en Louis 
 Florence en Victor 
 Fons en Valerie  
  Floris, Ɔ� 
 Lowie en Jocelyn 
Pieter en Sybille REMAUT - VANKEMMEL 

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Guido�en Rika REMAUT - VANNESTE 
 kinderen en kleinkinderen 
Emmanuel� en Hilda�REMAUT - DEFOSSEZ 
 kinderen en kleinkinderen 
Gabriel† en Simonne DEJONGHE - VANHAESEBROUCK 
 kinderen en kleinkinderen 

zijn broers, schoonzussen, 
schoonbroer, neven en nichten 

De families REMAUT - VANHEULE 
   en VINCKIER - DEWILDE  

Wij danken voor de goede zorgen: 
 Dokters aan de Mandel, 
 de directie, en het voltallige personeel  
 van het WZC Vincenthove. 

Rouwadres: 
 Familie Pieter Pauwel REMAUT 
 p/a Bruanestraat 27 
 8800 Roeselare 

Terwijl jij weg bent en ons enkel leegte laat 
vermoed ik onverwoord dat je nog steeds bestaat…  

Dat ik je nog kan horen, en nog met je kan spreken…  
Want alle liefde die er was kan zelfs de dood niet breken. 

Jan Coghe 
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