
Verder van de wereld weg elke dag, een beetje dichter
 naar de hemel toe, elke dag een treedje...

°11 september 1937  -  † 29 maart 2017



Na een schoon en rijkgevuld leven is van ons heengegaan

Mevrouw

weduwe van De heer Pierre Van Hyfte (†1996)

Geboren te Sint-Andries op 11 september 1937
en thuis te Maldegem overleden

omringd door haar kinderen
op 29 maart 2017.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.
Bestuurslid vzw België-Canada.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, vindt plaats op 
dinsdag 4 april 2017 om 11 uur

in de dekenale kerk St. Barbara te Maldegem,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder

op het kerkhof te Maldegem.

De offergang geldt als enig rouwbeklag.

Parochiale namis op vrijdag 12 mei 2017 om 19 uur.

U kan Georgette een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen
in het funerarium “De Crypte” Hillestraat 30, 9991 Adegem

op donderdag, vrijdag en zaterdag van 15u tot 18u
zondag van 11u tot 12u en maandag van 15u tot 18u.

Zij is de mama en oma van:

 Philippe en Marleen Van Hyfte - Claeys
  Thomas en Charlotte De Feyter - Van Hyfte 
  Olivier Van Hyfte en Lindsey Bresseel

 Patrick en Josiane Van Hyfte - Roels
  Koen en Cindy Coussens - Van Hyfte
   Guillaume
  Dave en Yassmine Van Hyfte - Chaara
   Penélope
   Victoria

 Hans en Carine Huygens - Van Hyfte  
  Julie Huygens
  Céline Huygens en Tristan Calabria
  Louis Huygens

Delen tevens mee in hun rouw:
haar schoonzusters, schoonbroer, neven en nichten
van de families Van Iseghem en Van Hyfte.

Met dank aan:
haar huisarts, haar oncoloog, de thuisverpleging
en allen die Georgette dag en nacht met de beste zorgen hebben omringd.

Mogelijkheid tot condoleren op het kerkhof van Maldegem na de bijzetting.

Digitaal condoleren kan op www.decrypte.be

Rouwadres: Fam. Van Hyfte, Nieuwstraat 48, 9990 Maldegem.


