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MEVROUW

Irma De Ruyck
  

21 maart 1922 - 19 januari 2021

Verder van de wereld weg

Elke dag een beetje

Dichter naar de hemel toe

Elke dag een treetje

- Toon Hermans -

Zij leeft verder in de herinnering van:

Luc en Anne Van Poucke - Roelens
 David en Nathalie Bousson - Van Poucke, Victor en ♥
 Bart en Lien Van Poucke - Van Quickenborne, Oscar en Emiel
 Koen Van Poucke - Louise du Gardein, Richard

Johan Roelens
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

alsook haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten

en de families De Ruyck - Goossens, Roelens - Van Thuyne.



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Irma De Ruyck
 

weduwe van de heer Henri Roelens († 2008) 

Irma werd geboren te Astene op 21 maart 1922 
en is overleden in het Woonzorgcentrum Ter Leenen te Nevele op 19 januari 2021.

Tuinbouwster op rust - Lid van de Landelijke Gilde Drongen-Baarle

Door de huidige Corona-maatregelen hebben we in familiekring afscheid genomen
rond de asurne in de parochiekerk Sint-Eligius te Vosselare, 

gevolgd door bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Drongen.

De familie dankt allen die haar met liefde, zorg en genegenheid hebben omringd. 

Mama, meter

Omgeven door mooie herinneringen hebben we liefdevol afscheid genomen van jou.

We zijn enorm dankbaar om zo veel liefde, werklust en doorzettingsvermogen.

Je hele leven lang heb je ons het goede voorbeeld getoond.

Je verloor vroeg je eigen moeder. 

Met je vader, broers en zussen leefde je lang samen op het ouderlijk bedrijf.

Onafscheidelijk was je van je twee zussen Maria en Esther.

Op latere leeftijd trouwde je en kreeg je twee kinderen, het was een zeer gelukkige tijd.

Samen met papa, peter runden jullie een tuinbouwbedrijf (aardbeien-, frambozen- en bramenteelt).

Dat deden jullie met zoveel goesting en toewijding en dit tot op hoge leeftijd...

Maar jullie hadden ook tijd voor leuke dingen, voor het gezin en de familie; 

jullie maakten uitstapjes met de twee zussen 

en met plezier pasten jullie tijdens de schoolvakanties op de kleinkinderen.

Het leven was mooi en jullie genoten er oprecht van. En zo vlogen de jaartjes voorbij.

In 2008 overleed papa, peter. Je woonde nog samen met je zoon Johan, dan eventjes bij je kleinzoon Bart,

tenslotte woonde je in bij je dochter Anne en de laatste 2 jaar verbleef je in het rusthuis.

Je was altijd content en enorm dankbaar voor de bezoekjes van ons allen.

Je zag steeds in alles het positieve en keek altijd hoopvol uit naar de toekomst.
Als mama en meter blijf je altijd in ons hart, rust zacht...
      
      Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen


