Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden.
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan...

Dit melden u met grote droefheid:

Diep bedroefd, maar dankbaar, nemen wij afscheid van

mevrouw

Hilde De Landsheere
echtgenote van de heer Philippe Ryckbosch
Geboren te Sint-Niklaas op 13 september 1968
en overleden in het UZ Gent op 4 april 2019.

Philippe Ryckbosch
haar echtgenoot

Geoffrey Ryckbosch en Annelies Deweirdt,
Jennifer Ryckbosch en Mathias Leterm
haar kinderen
André en Suzanne De Landsheere - Munghen
Marc en Argentine Ryckbosch - Van Coppenolle
haar ouders en schoonouders
Filip en Ellen Dubois - De Landsheere
† Inge De Landsheere

De uitvaartdienst waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden
in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi
op donderdag 11 april 2019 om 13 uur.

Patrick en Ann Ryckbosch - Gyselinck
haar zussen, schoonzus en schoonbroers
De families De Landsheere - Munghen en Ryckbosch - Van Coppenolle.

De urne van Hilde zal in haar vertrouwde omgeving een mooi plaatsje krijgen.

Bloemen noch kransen maar vrijblijvend kan u na de plechtigheid
een gift deponeren in de voorziene bus ten voordele
van de dienst Hematologie van het UZ Gent.

Met bijzondere dank voor de goede zorgen aan:
haar huisartsen Dr. Vanneste, Dr. Reeckmans en Dr. Heyerick,
de thuisverpleging Lutgarde, Greet, Marie-Anne en Kathy,
de dienst Hematologie van het UZ Gent 7 de en 9 de verdiep K12,

Personen die een overlijdensbericht ontvangen kunnen Hilde begroeten
in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 te Zulte,
op maandag, dinsdag en woensdag van 16 tot 18 uur.

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

de palliatieve medewerker Karel en de palliatieve dienst van het UZ Gent.

Rouwadres: 9870 Zulte, Waalstraat 113
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be
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