
Lieve pé,
je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt.
Je hebt er niets van gemerkt,
het is onverwachts gestopt.
We hadden je nog zo graag bij ons gehouden,
het was zo fijn.
Maar helaas dat mocht niet zo zijn.

Woorden schieten tekort bij het overlijden van

De heer

Bertin Ryckeghem
echtgenoot van mevrouw Annie Duerinck

° 3 september 1954, Poperinge
† 28 augustus 2021, Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper

Voorzitter van wandelclub De Witsoonestappers

Samen met familie en vrienden nodigen wij u vriendelijk uit tot de
plechtige uitvaartdienst die zal plaatshebben in de Sint-Blasiuskerk 

te Krombeke op zaterdag 4 september 2021 om 10.30 uur. 
Daarna volgt de crematie te Kortrijk en de begrafenis van de urne 

in het urnenveld op de begraafplaats van Krombeke.

U kunt Bertin een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys, 
Duinkerkestraat 143 te Poperinge.

Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Hij is de echtgenoot van :

 Annie Duerinck

Hij is de papa en pé van :

 Robby en Sarah Ryckeghem - Wydoodt
  Lyna
  Arne
  Lars
 Bart en Tine Geldof - Ryckeghem
  Yara
  Lune
  Milo
 Steven en Sharon Ryckeghem - Bulteel
  Ilona
  Romée

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van :

 † Rita Ryckeghem en familie
 † Martine Ryckeghem en familie
 Carlo Ryckeghem en familie
 Danny en Anne Ryckeghem - Haesevoets en familie
 † Patrick en † Sylvia Ryckeghem - Doise
 François en Patricia Caulier - Ryckeghem en familie

 Frans en Christine Duerinck - Vancoillie en familie
 Jacques en Leen Duerinck - Deschilder en familie
 Eddy en Hilde Duerinck - Spenninck en familie
 Rik en Carine Hahn - Duerinck en familie
 Carlos en Veronique Duerinck - Capoen en familie 

De families Ryckeghem - Dehollander en Duerinck - Deconinck

Dank aan allen die Bertin op één of andere manier liefde en vriendschap 
hebben gegeven.

Uitvaartcentrum Demuys Poperinge 
057/33 81 25


