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Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 Eric en Marina Dieryckx - Vandenbussche
  Evert en Els Declerck - Dieryckx
   Lobke, Elieke
  Tom en Sybiel Dieryckx - Devisch
   Achiel
  Stephen en Ellemieke Himpe - Dieryckx
 Luc en Ria Devriendt - Dieryckx
  Nico en Peter Devriendt - Vercaigne
   Tivona
  Stijn en Lobke Devriendt - Van Brabandt
   Sietse, Joppe
  Pieter en Els Devriendt - Boomgaert
   Stan, Wout
 Luc en Christa Casteleyn - Dieryckx
  Kristof en Sylvie Casteleyn - Liebrandt
   Angie en verloofde Matteo
   Thybo
   Matthis
 
De families Sohie - Olevier en Dieryckx - Deblauwe

Wij danken waarderend:
 haar huisarts
 de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
 de directie en het personeel wzc Ter Linde te Gits

Simonne Sohie
19 - 01 - 1926
28 - 05 - 2021



Dankbaar om de liefde en goedheid die wij van haar mochten ontvangen, nemen wij afscheid van

mevrouw  Simonne Sohie
weduwe van de heer Georges Dieryckx (†2003)

Geboren te Hooglede op 19 januari 1926 en 
overleden in het wzc Ter Linde te Gits op vrijdag 28 mei 2021.

De uitvaartdienst heeft in beperkte kring plaats.

Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats Stiltepark De Warande te Torhout.

U kan Simonne een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Feryn, Kleine Noordstraat 4 te Hooglede, 
elke weekdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Liefste mama,

We hebben je zolang in ons midden gehad. 
Het was een prachtige tijd tesamen met Luc, 
de kinderen en kleinkinderen.
Je was altijd welgezind en liefdevol. 
Je zong graag een liedje 
en at ook graag een goed brokske eten.
Daarom doet het verschrikkelijk pijn in ons hart 
u te moeten laten gaan.
Wees gerust, nu mag je vertrekken 
naar je moedertje en vadertje, 
waar je de laatste tijd zoveel naar vroeg.

Mama, bedankt voor alles.
Voor altijd in ons hart.

Luc, Christa, de kinderen en kleinkinderen.

In jouw ogen speelde ‘t licht 
van duizend zonnestralen.  
Nu, aan het einde van je plicht 
is men je komen halen.

‘k Zag op jouw allerliefst gezicht 
omkranst door grijze haren 
zozeer de stempel in ‘t gezicht 
van al die harde jaren.

Nu zijt ge stilletjes heengegaan 
Ver weg van alle zorgen, 
jouw liefde blijft voor ons bestaan 
diep in ons hart geborgen.

- Jan Van Nijlen -


