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Waarom al dat vechten, 
waarom al die pijn. 

Je wilde hier niet weg, 
je wilde bij ons zijn. 

De strijd was oneerlijk 
en geheel niet terecht. 

Je wilde zo graag verder, 
maar verloor dit gevecht.

Bedanking aan: 

De dokters van huisartsenpraktijk ARS Medica te Denderhoutem, 
haar kinesiste Krista Lievens, het team van de thuisverpleging
Carine De Cremer, An-Katrien Waegeman en Lieve Vanthuyne

voor hun jarenlange liefdevolle zorgen.

Begroeting:
Een afscheidsgroet brengen aan Hilda kan in het mortuarium 

van het ASZ te Aalst op donderdag en vrijdag van 10 tot 11 uur 
en van 16 tot 18.45 en op zaterdag van 8.30 tot 11.45 uur.

Rouwadres: 
Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie De Cock - Troch

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren:
www.begrafenissen-bael.be

Hilda Troch
1948 - 2023



Met mooie herinneringen 
nemen we afscheid van

Mevrouw

Hilda Troch
Echtgenote van de heer Roger De Cock

Geboren te Zele op 14 augustus 1948
en overleden in het ASZ te Aalst op 24 januari 2023,

 gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem op

maandag 30 januari 2023 om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend begeleiden wij Hilda naar haar laatste rustplaats
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Denderhoutem.

 

Zij leeft verder in de herinneringen van 

Roger De Cock
 haar echtgenoot
Veerle De Cock
 haar dochter
Yvette en Roland (†) Troch - Verdoodt,

kinderen en kleinkinderen
Paul Troch
Cyriel (†) De Cock
Herman (†) en Magda De Cock - Trossaert,

Seija De Cock en echtgenoot, en kinderen
 haar zus, broer, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten

De Families Troch - De Cock - De Schrijver - Vandendriessche

†


