
Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig
zal je in onze harten
blijven voortbestaan.

Mevrouw

Hilda TORCK
weduwe van de heer André Degroote

geboren te Zingem op 1 juni 1927 en 
overleden te Oudenaarde op 17 januari 2022. 

Lid van OKRA en SAMANA Zingem

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats op zaterdag 22 januari 2022 om 10 uur  

in de Sint-Bavokerk, Kerkplein te Zingem.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Aansluitend zal Hilda bijgezet worden in de grafkelder  
op de begraafplaats te Zingem. 

 
Indien u het wenst, kan u Hilda een laatste groet brengen 

in het funerarium D’hondt, Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem, 
tot en met vrijdag 21 januari 2022 van 17 tot 18 uur.

De namis zal doorgaan op zaterdag 12 maart 2022 om 18 uur  
in de kerk te Zingem.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 

Online kan u uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u met diepe droefheid:

 
Hubert en Christine Baudelet - Degroote

     Koen Baudelet (†) en kinderen

     Bart en Cindy Baudelet - Segers en zoon

     Koen en Griet Lapage - Baudelet en kinderen

Ludwine Degroote

     Jurgen en Els Haustraete - Van Rechem en kinderen

     Chris en Katrien Poppe - Haustraete en kinderen

     Dieter en Tom Haustraete - Verschatse

Marc en Carine Dochy - Degroote

     Frank en Julie Dochy - De Vreeze en dochter

 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Maria Torck

Omer (†) en Anna Torck - Teirlinck

André (†) en Marguerite Merchie - Torck, kinderen en kleinkinderen 

haar zussen, broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

André (†) en Maria (†) Bauters - Degroote, kinderen en kleinkinderen

Lucien (†) en Marie-Thérèse (†) Degroote - Andries, kinderen en kleinkinderen

Roger en Jeanette Van Hoecke - Degroote, kinderen en kleinkinderen

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
 
De families Torck - Dhont & Degroote - Goedefroot.

Met dank aan: 

 het team van Nurse 4 You,  
 het team van Familiehulp,
 Dokter Charlotte Capiau,
 de directie en het personeel van WZC Home Vijvens te Huise.
  

Rouwadres:
Familie Degroote - Torck,  
p/a D’hondt - zorg voor uitvaart
Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem, 09/384 74 11


