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Er is een schakel die de dood niet kan verbreken: 
Liefde en herinnering duren altijd voort ... 

 
 
 
 

De heer 
 

Cesar Rooms 
 

Weduwnaar van mevrouw Georgette Van Den Berge † 2015 
 

Schrijnwerker op rust  

Medestichter Zangkoor ‘De Belzelieren’ 
Kroniekschrijver—Aquarellist 

 

Geboren te Lovendegem op 22 april 1926 en rustig van ons heengegaan  
in het Woonzorgcentrum ‘Ons Zomerheem’ te Zomergem op 12 december 2022, 

gesterkt door het ziekensacrament, omringd door de liefde van zijn gezin. 

Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen 
rond de asurn van Cesar tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Heilig Hartkerk van Belzele 

op zaterdag 17 december om 11 uur. 
 
 

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie na de plechtigheid. 

 
 

Daarna plaatsen we zijn asurn bij zijn echtgenote in het columbarium 

 op de begraafplaats van Belzele. 
 
 

Een stil moment bij de overledene kan in het mortuarium van het WZC ‘Ons Zomerheem’ 

(ingang via de receptie) tot en met donderdag van 16 tot 17 uur. 
 
Een parochiale namis wordt opgedragen op zondag 15 januari om 10 uur 
in de Sint-Christoffelkerk te Evergem. 

 
9920 Lovendegem, Salviastraat 16 
 

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 

 

 

 

 

 
 

Dankbaar voor het mooie leven dat we samen hadden, maar bedroefd om het afscheid 

delen u dit mee: 

 

Dirk en Martine Rooms - Geeroms 

                   zijn kinderen 

 

 

Christof en Kelly Rooms - Geurs 

                    zijn kleinkinderen 

 

Yarne Rooms 

Nina Rooms  

                   zijn achterkleinkinderen 

 

Juliaan † en Andrea † De Witte - Rooms, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

 

André † en Anna † Rooms - Van Der Plaetsen, 

 kinderen, klein– en achterkleinkinderen 

  

Ivan en Annette De Mits - Van Den Berge, 

 kinderen en kleinkinderen 

 

Walter en Chris † Van Den Berge - Sergeys  

                 zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten 

 

 

Delen mee in de rouw: 

 de families Rooms - Van Belle en Van Den Berge - De Vreese 

 

 

Met onze oprechte dank  

 aan zijn huisarts dr. Annelies Capiau 

 de directie, het personeel en de vrijwilligers van ‘Ons Zomerheem’. 


