†

Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer ...

Wivine Hollebeke
echtgenote van Ivan Milleville

Wivine blijft voor altijd
de echtgenote van:
Ivan Milleville

de mama, schoonmama en oma van:
Nic Milleville en Aquita Decroix
Wout Milleville
Marthe Milleville (haar doopkind)
Kevin Milleville en Sofie Dewulf
Margaux Milleville
Mathieu Milleville

de zus, schoonzus en tante van:
geboren in Ieper op 26 november 1952 en liefdevol
omringd heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis
in Ieper op 26 april 2022.

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van
Wivine op maandag 2 mei 2022 om 10 u 00 in de aula
van Hoeve Wielewaal in Hollebeke, Wielewaalstraat 1A.
Na de crematie wordt de urne in familiale kring
bijgezet in het urnenveld in Zillebeke.

Ingrid Hollebeke en †André Wyckaert en familie
Carine Hollebeke en Dirk Ferrest en familie
Ann Hollebeke en William Bulckaen en familie
Martial Milleville en Liliane Vanecke en familie
Albert Milleville en Hanna en familie
†Rita Milleville

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Hollebeke - Desegher
en Milleville - Parmentier

Een bijzonder woord van dank aan:
Uw medeleven aan de familie kunt u na de dienst betuigen.

U kunt Wivine een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke 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

haar behandelende arts Dr. Thorrez en het verplegend
personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
haar thuisverpleegster Fabienne Bottecchia
het voltallige team van de palliatieve eenheid van het
Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
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