Nooit vragen, nooit klagen,
haar pijn in stilte dragen,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons
tot het laatste gezocht.

Zij is de echtgenote van:
Toon INGHELBRECHT,
Zij is de mama van:

Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij van haar mochten ontvangen,
melden wij u het heengaan van

Jan en Petra RAMMANT – INGHELBRECHT,
Zij is de oma en grootoma van:
Pieter PROVOOST en Vic,

Mevrouw

Diane Vyvey
echtgenote van de heer Toon INGHELBRECHT
geboren te Westkerke op 15 december 1937 en overleden omringd door haar geliefden,
in het Woon- en Zorgcentrum Riethove te Oudenburg op 4 januari 2019.

Zij is de zus, schoonzus en tante van:
Maurits † en Jenny VYVEY – VANDECASTEELE en familie,
Roland † en Jeanne VANDENDRIESSCHE – VYVEY en familie,
Gilbert en Monique VYVEY – KNOCKAERT en familie,
Noël en Edwigis VANHOOREN – VYVEY en familie,
Medard † en Elza INGHELBRECHT – MAENE en familie,
Berenger † en Marguerite VERHAEGEN – INGHELBRECHT en familie,
August † INGHELBRECHT,
Jan en Rita INGHELBRECHT – VANTHOURNOUT en familie,
Delen mee in de rouw:


Er is gelegenheid om Diane een laatste groet te brengen in het funerarium Vanhooren,
Heyvaertlaan 10 te Gistel, elke werkdag van 16 tot 19 uur. Op zaterdag van 15 tot 17 uur.
Op zon- en feestdagen gesloten.
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats vinden in de Aula van
Rouwcentrum Vanhooren, Heyvaertlaan 10 te Gistel op ZATERDAG 12 JANUARI 2019
om 10.30 uur, gevolgd door de asbijzetting op de begraafplaats van Westkerke.
Bijeenkomst aan de aula om 10.15 uur.
Gelegenheid tot begroeten na de dienst.

de families VYVEY – VANDEWALLE en INGHELBRECHT – RAMON.
Met dank en waardering aan:
haar thuisverpleging Kristel, Sara en Griet,
Dr. I. Spoormans en Dhr. Frederik Desender van de dienst Oncologie,
van het A.Z. Damiaan te Oostende,
de directie, vrijwilligers en het voltallig personeel van het WZC Riethove
te Oudenburg.
Rouwadressen:

8460 Westkerke, Eernegemsestraat 59
8450 Bredene, Monnikenstraat 28

Online condoleren op www.vanhooren-ceremonies.be
Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 – fax. 059/ 27 52 31

