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We zullen je missen, elke dag, in kleine eenvoudige dingen 
maar in ons hart zal je met ons samen blijven.

 
Dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft 

nemen we afscheid van

MEVROUW

Anny De Cokere
echtgenote van wijlen de heer Maurice De Ruyck († 2007)

geboren te Kanegem op 1 februari 1952 en overleden 
in het U.Z. te Gent op 29 december 2021.

 
De afscheidsplechtigheid met de asurne 
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze 

op ZATERDAG 8 JANUARI 2022 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting bij haar echtgenoot 

in het familiegraf op het kerkhof te Gottem.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

 
Bewaar het beeld van Anny in uw hart, 

er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium. 
 
 

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u met droefheid:

Mieke De Ruyck
Wouter De Ruyck en Wendy Vanhaelst
 Rhune, Phebe, Lieze en Maurice
 haar kinderen en kleinkinderen
Larissa en Alicia
 de kinderen van Wendy
Dirk en Marleen Van Renterghem - De Ruyck
 haar schoonzus en schoonbroer
Tine en Dietrich Van Renterghem - Mestach
 Mila en Louis
Karel en Elise Van Renterghem - Baute
 Cecile en Clara
Bart en Lien Van Renterghem - Van Lancker
 Odette haar neven, nichten en hun kinderen

en de families De Cokere - De Ruyck - Declercq.

Met dank aan huisartsenpraktijk ‘De Molen’, 
haar thuisverpleegkundigen Julie en Silke, haar kinesist Dieter, 

haar poetshulp Gilberte, haar nefroloog Prof. Dr. S. Van Laecke 
en zijn team van dienst Nefrologie van het U.Z. te Gent, 
een bijzondere dank aan de dokters en het personeel 

van de dienst Intensieve Zorgen (eenheid 2) van het U.Z. te Gent 
en haar trouwe buren.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie De Cokere - De Ruyck
Kouter 56, 9800 Deinze



MEVROUW

Anny De Cokere
1 februari 1952 - 29 december 2021

 


