
Begr. Hermans, Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lede & Smetlede, 053/62 91 50

Ivonna De Rick

1949 - 2021

Je bent dichtbij, zelfs al zien we je niet.
Je bent bij ons, zelfs als je ver weg bent.

Je bent in ons hart, je bent in onze gedachten.
Je bent in ons leven voor altijd.

Christiane Hutse



Ivonna De Rick

Dit melden u stil en verdrietig om haar onverwacht 
heengaan maar tevens ook dankbaar:

haar echtgenoot:
René De Rick

haar zus en schoonbroer:
André en Godelieve Eloot-Hutse

haar schoonbroers, schoonzussen en 
hun kinderen, klein-en achterkleinkinderen:
Hubert(†) en Ivonna(†) De Pauw-De Rick
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
Miel en Miet Bambust-De Rick
Henri en Marleen De Rick-De Coensel
Jean-Pierre en Juliette De Wael-De Rick

De families Hutse, De Rick, De Smaele, Van Langenhove.

Een speciaal woord van dank en waardering aan:
• huisarts Dr. Yvan Bauters
• dokters en verplegend personeel van de dienst Neurologie en 
   Intensieve zorgen van het ASZ Aalst.

Een laatste stil moment bij Christiane kan in het 
funerarium Hermans, Edgard Tinelstraat 24, 
9520 Sint-Lievens-Houtem op 
woensdag en donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Rouwadres: Begrafenissen Hermans, 
Edgard Tinelstraat 24, 9520 Sint-Lievens-Houtem
t.a.v de familie De Rick-Hutse
Online condoleren: www.begrafenissen-hermans.be

Het werd plots een afscheid zonder afscheid.
Een laatste gesprek werd niet meer gevoerd.

De laatste knuffel konden we je niet meer geven.
Bedankt voor alles en rust nu maar zacht.

 

Veel te vroeg ging van ons heen

Mevrouw

Geboren te Bavegem op 25 december 1949 en overleden
in het ASZ te Aalst op 19 september 2021.

Begeleid door het sacrament van de ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid rond de asurne, 
waartoe wij u beleefd uitnodigen, zal plaats hebben in de 

parochiekerk Sint-Fledericus te Vlierzele 
op maandag 27 september 2021 om 11.00 uur.

Aansluitend zullen wij de as van Christiane bijzetten in het 
urnengraf op de begraafplaats van Vlierzele.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.50 uur.

Begroeting na de plechtigheid achteraan in de kerk.

Een namis zal opgedragen worden in de kerk van Papegem 
op zondag 14 november 2021 om 11.00 uur.

Je bent dichtbij, zelfs al zien we je niet.
Je bent bij ons, zelfs als je ver weg bent.

Je bent in ons hart, je bent in onze gedachten.
Je bent in ons leven voor altijd.

Christiane Hutse
Echtgenote van René De Rick


