“Je vrouw en zoon zullen stralen
aan de andere kant.
Hij is je komen halen, wees vrij
en laat je naar hen leiden
door Zijn hand.”

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Frans Ryckeboer
weduwnaar van mevrouw Berenice Demol († 2012)
geboren te Pollinkhove op 27 januari 1925
en van ons heengegaan te Oostende op 2 februari 2018,
gesterkt door de ziekenzalving.
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 8 februari 2018 om 10.30 uur
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Gistel.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats “De Warande” te Koekelare.
U kunt Frans een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 te Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
“Heer Jezus, neem ook hem op in Uw eeuwig geluk!”
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Dit melden u diepbedroefd:
Zijn kinderen:
		
		

Willy en Jeannine Ryckeboer - Pollentier
Wilfried † en Francine Ryckeboer - Rosseel

Zijn klein- en achterkleinkinderen:
		
		

Koen en Joke Ryckeboer - Coucke, Ward en Arne
Kris en Emmy Ryckeboer - Lammens

		
		
		
		

Kurt en Veerle Ryckeboer - Struye, Robbe en Emma
Jeroen en Jamaïca Ryckeboer - Hollevoet, Jara en Jasper
Jonas Ryckeboer
Matthias en Delfien Cappelle - Ryckeboer, Mathis

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
		
		
		
		
		
		

Georges † en Godelieve † Ryckeboer - Deneckere en familie
Roger † en Zoë † Ryckeboer - Demolder
Henri † en Simonne Ryckeboer - Vanbecelaere en familie
Gerard † en Simonne Vanhauwe - Ryckeboer en familie
André en Mariette Decorte - Ryckeboer en familie
Wilfried en Paula Dejonckheere - Ryckeboer en familie

		
		
		
		
		

Maurice † en Maria † Simons - Demol en familie
Germain † en Clara Demol - Noterdaeme en familie
Arseen † en Gerarda † Demol - Huyghebaert en familie
Marcel † en Christiane Aneca - Demol en familie
Kamiel † en Liliane Dolfen - Demol en familie

De families Ryckeboer - Ryckeboer en Demol - Vanderlynck - Van Eecke.
Met dank aan en waardering voor:
		
zijn huisarts,
		
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
		
het personeel van Familiehulp,
		
de broeders en zusters van de gemeenschap Moeder van Vrede, Gistel,
		
de dokters, personeel en aalmoezenier Charles van AZ Damiaan Oostende.
Rouwadres: Rouwcentrum Logghe
		
t.a.v. Fam. Frans Ryckeboer
		
Engelstraat 214, 8480 Ichtegem

Mijn vriend,
waarom heb je mij verlaten?
Nero

