
“ Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 
gevaar of het zwaard?...
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons 
heeft liefgehad” (Rom 8,35 - 37)

Geboren te Torhout op 1 januari 1937

Eerste geloften op 8 september 1957

Priester gewijd te Scheut op 5 augustus 1962

Van 1963 tot 2006 is hij missionaris geweest in Taiwan

Sinds 2006 op rust in het ouderlijk huis te Torhout en vanaf 2011 in het 
Missiehuis van Torhout waar hij rustig overleden is op woensdag 7 juli 2021.

________

De uitvaartplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op 
donderdag 15 juli 2021 om 10u30 in de Sint - Pieterskerk, Zwanestraat, Torhout.

Er is gelegenheid om Pater Frans een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum 
“De Korenbloem”, Keibergstraat 122 in Torhout, tel. 050/22 23 18, op 8 juli, 9 juli, 10 juli, 

12 juli en 13 juli telkens van 17u00 tot 18u30 of na afspraak.

Condoleren kan op www.uitvaartzorg-korenbloem.be

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om zijn mooi leven, 
delen u dit mede: 

Agnes Deroo (†) en familie 

Roger (†) en Maria Geldof - Deroo en familie

Robert (†) en Jeaninne Deroo - Vanden Berghe en familie

Jozef en Margriet (†) Ryckebusch - Deroo en familie

Willy (†) en Henriette Deroo - Deroo en familie

André (†) en Christiane Deroo - Geldhof en familie

Gilbert (†) en Moniek Deroo - Decoster en familie

Robert  (†) en Marie - Thérese Corneillie - Deroo en familie
 

Zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Deroo - Verbeke

De provinciaal overste van Scheut, Pater  Martin Mvibudulu

De missionarissen van Scheut van de Belgisch - Nederlandse provincie

De gemeenschap van het Missiehuis van Scheut te Torhout

Met oprechte dank aan:
Zijn huisdokter,
Het verplegend personeel, de medewerksters - (ers) en de vrijwilligers van het 
Missiehuis van Scheut te Torhout, voor hun grote toewijding.
________

Rouwadressen:

Marie - Thérese Deroo
Markt 33 bus 1, 8820 Torhout

Missiehuis van Scheut 
Bruggestraat 9, 8820 Torhout
GSM: 0491/ 90 81 82
scheut.torhout@gmail.com

Met verdriet en spijt in het hart, maar dankbaar voor zijn rijk gevuld 
leven nemen we afscheid van 

Pater Frans Deroo
Zoon van wijlen 

Maurits Deroo en Madeleine Verbeke

MISSIONARIS VAN SCHEUT

Uitvaartzorg De Korenbloem Torhout


