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Ivonna De Rick

1938 - 2021

Voor uw aanwezigheid
Voor uw vriendschap
Voor uw bezoeken
Voor uw blijken van medeleven

Onze oprechte dank.

Rust maar, slaap zacht,
leg je hoofd op een donzen wolk

en geef je gedachten aan de wind.
Rust maar,

dwarrel tussen de sterren
tot je je plekje vindt.

Rust maar,
je blijft voor altijd heel dichtbij,
je warmte, je liefde, je tederheid.

Rust maar, slaap zacht,
we koesteren wat we van je kregen,
kracht om met jou in gedachten

verder te leven.

mariet de kegel-meanderc

Ivonna De Rick



Ivonna De Rick

Zij zal voor altijd verder leven in de herinnering van:

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen en 
hun kinderen, klein-en achterkleinkinderen:
Albert en Maria(†) De Rick-Hatzipapa en Dimitra
Gerard(†) en Iliane De Rick-Van Hecke
Leon en Solange De Rick-De Meyer
Frans en Magda De Rick-De Brucker
Willy en Imelda De Rick-Van Biesen
René en Christiane De Rick-Hutse
Miel en Miet Bambust-De Rick
Henri en Marleen De Rick-De Coensel
Jean-Pierre en Juliette De Wael-De Rick
Emiel(†) en Lucienne(†) De Pauw-Claeys
Achiel(†) De Pauw
Remi(†) De Pauw
Paul en Rita De Pauw-De Cock

haar petekind:
Steven en Petra De Rick-Verbraekel

De families De Rick, De Pauw, Van Langenhove en Vermassen.

Een speciaal woord van dank en waardering aan:
• huisartsen Patrick Impens en Saskia Vanvaerenbergh
• kinesist René Van Der Haegen
• het verpleegteam van Rita Van Den Bossche
• dokters en verpleging van het O.L.V. Ziekenhuis Aalst dienst nefrologie
• haar goede buren Ghislaine, Sabine, Carl en Arno

U kan afscheid nemen van Ivonna in funerarium Hermans,
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem op
vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur en 
zaterdag van 10.00 ur tot 12.00 uur.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, Markt 28/01, 9340 Lede
t.a.v de familie De Pauw-De Rick
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

Wie een verdienstelijk leven heeft geleid, 
geluk en vreugde gaf aan anderen, 

sterft nooit helemaal.

 

Wij bewaren een warme herinnering aan

Mevrouw

Ivonna De Rick
Weduwe van Hubert De Pauw († 2017)

Geboren in Vlierzele op 20 mei 1938 en is vredig ingeslapen 
in het O.L.V. Ziekenhuis in Aalst op 19 mei 2021.

Begeleid door het sacrament van de ziekenzalving.

Lid van 
OKRA Lede

SAMANA Lede
FEMMA Papegem

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen 
van Ivonna, maar gezien de nog steeds geldende 

coronamaatregelen zal de plechtigheid plaatshebben 
in familiale kring en alleen op uitnodiging van de familie.

Na de plechtigheid herenigen wij Ivonna en Hubert 
in het columbarium op de begraafplaats van Lede.

Rust maar, slaap zacht,
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Rust maar,
je blijft voor altijd heel dichtbij,
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