
 
 
 

 

Slechts het blad is gevallen, 

de stam zal blijven bestaan. 

 
 

 

 
 

Het maakt ons stil en verdrietig  

zo plots afscheid te moeten nemen van 

 
De heer   

 

Roger MYLLE 
 

Oprichter van Bedrijvengroep ‘MYDIBEL’ 

Officier in de Leopoldsorde 

Ondervoorzitter van duivenmaatschappij ‘De Arend’ Rekkem 

Lid van Nova-club 
 

weduwnaar van mevrouw Simonne VANDEMEULEBROECKE 

levensgezel van mevrouw Jeannine DE FAUW 
 

 

geboren in Bellegem op 16 september 1939 en 

er thuis onverwachts overleden op 7 augustus 2020. 

 

___ 
 

 

Volgens de huidige richtlijnen van de overheid zal de uitvaartplechtigheid  

in intieme kring plaatshebben in de Sint-Amanduskerk in Bellegem. 

 
 Daarna begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf 

op de begraafplaats van Bellegem. 

 
U kan Roger een laatste groet brengen in het funerarium Planckaert,  

Doornikserijksweg 193 in Kortrijk-Bellegem, op zaterdag van 14 tot 16 uur, 

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 16 tot 18 uur. 

 

 

Rouwbetuiging: Familie Roger Mylle 

p.a. Planckaert Uitvaartzorg, Doornikserijksweg 193, 8510 Kortrijk-Bellegem 

of via www.digitaalcondoleren.be 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Dit melden u: 

 
Jeannine DE FAUW, 

zijn levensgezellin; 

 

Bruno en Marleen MYLLE-DEJONGHE, 

 Thomas en Jolien JANSSENS-MYLLE, 

 Jonas en Laura MYLLE-BERT, 
 

Carlo en Virginie MYLLE-MERCIER, 

 Mathieu MYLLE en Justine ROGGEMANS, 

 Pauline MYLLE, 
 zijn kinderen en kleinkinderen; 

 

Guy en Chantal VAN RENTERGHEM-SCHOUPPE en kinderen, 

†Franky en Els SCHOUPPE-DE REU en dochter, Marc WYCKSTANDT, 
de kinderen en kleinkinderen van Jeannine; 

 
 

André en Leona MYLLE-VERBRUGGE en familie, 

Hervé en Sonia MYLLE-DEMETS en familie, 

Antoon MYLLE, 

Frans en †Marie-Antoinette VERHULST-MYLLE en familie, 
 

†Paul en †Marie-Louise VANSLAMBROUCK-VANDEMEULEBROECKE en familie, 

†Gabriël en †Agnes VANSLAMBROUCK-VANDEMEULEBROECKE en familie, 

†Frans en Jeanne POLLET-VANDEMEULEBROECKE en familie, 

†Germain en †Aline MYLLE-VANDEMEULEBROECKE en familie, 

†Lucien en Jacqueline D’HEYGERE-VANDEMEULEBROECKE en familie, 

Antoon en Thérèse LAVENS-VANDEMEULEBROECKE en familie, 
zijn  broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; 

 

 

De families MYLLE, LAVENS, VANDEMEULEBROECKE en DELBEKE. 

 

 

Voor hun inzet en zorg danken wij: 

de dokters van huisartsenpraktijk Amandus, 

de thuisverpleging. 
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