
 
 

Soms is praten overbodig
en is zwijgzaamheid gepast.
Aanwezig zijn is niet nodig,

want wat je lief hebt, hou je vast.

 
De heer

 Renaat De Rycke
echtgenoot van mevrouw Jeaninne Van Steenbrugge 

 
 

geboren te Asper op 11 september 1934 
en overleden te Asper op 29 november 2021.  

 
 
 

Oprichter van Rejeanne NV 
 
 

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
heeft plaats op woensdag 8 december 2021 om 10.30 uur  

in de Sint-Martinuskerk, Steenweg te Asper.

De offerande geldt als blijk van deelneming en genegenheid.

De asurne zal bijgezet worden in het columbarium 
op de begraafplaats te Asper.

U kan Renaat een laatste groet brengen  
in het funerarium D’hondt, Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem,  

op weekdagen t.e.m. vrijdag 3 december van 17 tot 18 uur. 
Op zaterdag 4 december van 9.30 tot 10.30 uur. 

 
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

 
 
Dit melden u met grote droefheid:

Jeaninne Van Steenbrugge
zijn echtgenote

Filip en Carline Braeckman - De Rycke
zijn kinderen

Pieter-Jan en Laurence Braeckman - Verstaen & Julien
Sebastian en Rikke Braeckman - Norga

zijn kleinkinderen en achterkleinkind

Germain en Annie Anckaert - De Rycke
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Nelly De Rycke
Yvan † en Marie-Paul Wynendaele - De Rycke 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Andre † en Jacqueline † De Vos - Van Steenbrugge
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Jean † en Lucie † Van Steenbrugge - Vander Straeten
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Andre en Veronique Van Steenbrugge - Lamiroy
 Tom Van Steenbrugge, zijn petekind
Patrik Van Steenbrugge †
 kinderen en kleinkind
Luc en Patricia Dhont - Van Steenbrugge

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families De Rycke - Hantson - Van Steenbrugge - De Waele.

Met oprechte dank aan zijn trouwe huisarts,  
zorgverleners en allen die hem genegen waren.

 
 
Rouwadres:
Familie De Rycke - Van Steenbrugge
p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem, 09/384.74.11


