
 
 
 

Kathelyne Derycke
1955 - 2021 

Willy Van Der Haeghen    
haar echtgenoot

Veerle Van Der Haeghen en Wesley Dhossche
 Talitha, Milan, Tiana, Bryan
Kristel Van Der Haegen †
Kristof Van Der Haeghen en Saskia Desmet
 Nora
Isabelle Van Der Haeghen en Björn De Vleeschauwer
 Iliano, Kiano

haar kinderen en kleinkinderen
Aimé † en Lucienne Derycke - Bol
Eduard † en Antoinette † Vanderhaeghen - Rogge

haar ouders en schoonouders
Filip en Marianne Derycke - Wandels en metekind
Cyriel en Rosette Anno - Vanderhaeghen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Eric Vanderhaeghen en vriendin
Nicole Vanderhaeghen †

haar broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Derycke - Bol - Van Der Haeghen - Rogge.

Familie Van Der Haeghen - Derycke, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



 
 
Er wonen mensen in de hemel,

die je soms graag zou willen zien.

Al is het maar voor heel even,

al kon het maar een minuutje of tien.

Nog één keer een berichtje sturen, 

nog één keer een laatste zoen.

Soms is het gemis zo overweldigend 

en is het verdriet haast niet te doen.

Toch zijn deze mensen altijd bij je,

al is de afstand naar de hemel nog zo groot.

In je hart kun je altijd samen zijn,

want liefde stopt niet bij de dood!

 
 
 
 
 
Een meme die je kon vertrouwen  

in goede en slechte dagen.

Een meme die iedereen een lach  

op het gezicht toverde.

Een meme met een gouden hart.

We zullen je missen!

Liefs Tiana, Milan & Talitha

Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van

Mevrouw

Kathelyne Derycke
 

echtgenote van de heer Willy Van Der Haeghen

geboren te Oudenaarde op 24 november 1955 en overleden te Gent op 10 januari 2021

Lid van Ferm

De uitvaart heeft plaats in beperkte kring.

U kan via livestream de dienst meevolgen op zaterdag 16 januari 2021 om 10 uur  
via de website van Uitvaartzorg D’hondt: www.uitvaartmetstijl.be,  

10 min. voor aanvang klikt u op het vak livestream. 
 
 

Met dank aan haar huisarts Dr. Greet De Bock en de dokters en het verplergend personeel van het UZ Gent.

Dank voor uw genegenheid, uw vriendschap en uw woorden van troost.


