mevrouw

Brigitta Ryde

weduwe van de heer Albert Bailleul († 2006)
geboren in Voormezele op 8 november 1923 en liefdevol omringd door haar kinderen
heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 1 september 2021.
We nemen in intieme familiekring afscheid van Brigitta.
Daarna begeleiden wij Brigitta naar haar laatste rustplaats in Ieper,
waar ze opnieuw met Albert herenigd wordt.
U kan de uitvaartdienst op dinsdag 7 september 2021 om 11 u 30 volgen via livestream
http://ervine.be/rouwcentrum-hessel/
Stream 1
paswoord: Ryde1923
U kunt Brigitta t.e.m. maandag 6 september 2021 een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel in Ieper, Diksmuidseweg 6 en dit iedere werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30,
op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00 en niet op zondag.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Ma, meme en meter van:
Kris en Nadine Willaert - Bailleul
Veerle Breyne -Willaert en zonen Cyriel en Michiel
Joren en Ines Willaert - Debergh
†Marc en Francine Laleman - Bailleul
Arne en Nele Volckaert - Laleman en dochtertje Ella-Lou
Brecht en Lore Volckaert - Laleman en dochtertje Marie-Lou
Geert en Carine Bailleul - Callewaert
Kevin en Jolien Dewulf - Bailleul en zoontje Juul
Simon en Ophelie Bailleul - Desmet

Zus, schoonzus en tante van:
†Hector en †Maria Desodt - Ryde en familie
†Camille en †Paula Ryde - Depuydt en familie
†Charles en Gabriëlle Ryde - Mahieu en familie
†Mauritz en Denise Ryde - Baillieul en familie
†Albert en †Alice Desmyter - Ryde en familie
†Roger en †Elza Ryde - Debacker en familie
†Fernand en †Simonne Martens - Ryde en familie
†Mariette Bailleul en familie
Danny en Jeannine Raeds - Bailleul en familie

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Ryde - Pattyn en Bailleul - Verhamme

Een bijzonder woord van dank aan:
haar huisartsen Johan Schutyser en Goedele Baert
haar behandelende artsen en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

Rouwadressen:
Kouterstraat 49B, 8650 Merkem
Rodesteenstraat 7, 8650 Merkem
Rijselseweg 75, 8900 Ieper

De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Ieper 057/44 66 10

Als je moeder sterft
en je vader reeds lang geleden
hoop dan dat je hun liefde erft,
want “kind” zijn is nu verdwenen.

