
Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar
om zoveel mooie momenten,

nemen we afscheid van
 

Mevrouw

Denise De Ryck
Weduwe van de heer

Roger Van den Neucker († 1981)

Geboren te Kerksken op 5 november 1936 
en omringd door haar familie, overleden in 

Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem op 1 november 2021.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waartoe u vriendelijk 
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael op

zaterdag 6 november 2021 om 13.30 uur.

Samenkomst aan de aula om 13.15 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend begeleiden wij Denise naar haar laatste rustplaats
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Haaltert, waar wij

haar herenigen met haar echtgenoot Roger.

Dat zij ruste in vrede.

Dit melden u diepbedroefd:

Wim Van den Neucker (†)
Mireille en Raymond Van den Neucker - Magdelyns
 Nils en Agne Renneboog - Renneboog, Emma
Karla en Eddy Van den Neucker - Geerts
 haar kinderen, kleinkind en achterkleinkind

Simonne en Laurent (†) De Ryck - Roelandt, kind, klein- en achterkleinkinderen
Marcel (†) De Ryck, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Lena en Fons (†) De Ryck - Impens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Etienne (†) en Jeannine (†) De Ryck - De Graeve, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Lisette en Willy (†) De Ryck - Michiels, kinderen en kleinkinderen
Hector (†) en Marleen De Ryck - Gees, kinderen en kleinkinderen
Jacqueline en Herman De Ryck - Van Berlamont, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

 haar broers, zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families De Ryck - Van den Neucker - Van den Eynde - Heynderickx

Met dank aan haar huisarts dr. C. Van Der Elst en de directie en het personeel van
Zorgdorp De Pastorij te Denderhoutem.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Denise een afscheidsgroet brengen in 
het uitvaartcentrum Bael te Haaltert op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael, t.a.v. Familie Van den Neucker - De Ryck
  Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

†
Niemand zal ons ooit ontnemen
Wat gij ons altijd hebt gegeven.
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