
 

uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77 

 
De Heer riep haar 

en stilletjes ging zij 
van ons heen 

                          † 
                               Mevrouw   

Denise D’Hondt 
Echtgenote van de heer Henri Van Hyfte  † maart 2021 

 
Lid Okra, FedOs (Covda) en Samana Ledeberg 

Vrijwilligster parochie Ledeberg 
Oud-kajotster Ledeberg 

 
Geboren te Smetlede op 6 april 1936  

en rustig van ons heengegaan  

in het Woonzorgcentrum ‘De Vijvers’ te Gentbrugge 
op 20 april 2021, begeleid met het gebed van de Kerk. 

Wij nodigen u uit om samen met ons  
gelovig afscheid te nemen van Denise  

tijdens de plechtigheid  
in de Sint-Lievenkerk van Ledeberg 
op zaterdag 24 april om 10.30 uur. 

 

Om redenen n.a.v. de coronacrisis 
graag uw aanwezigheid bevestigen. 

Uitvaart Cocquyt 0476 94 62 52  

Met dank voor uw begrip. 
 

Na de plechtigheid begeleiden we Denise naar haar laatste rustplaats 
in het familiegraf op de begraafplaats van Ledeberg. 

 
We voorzien geen begroeting in het mortuarium, maar denk aan haar terug  

hoe ze was in de stralende zon toen ze nog alles kon. 
 

Rouwadres : mevrouw Antoinette D’Hondt 
   Ledebergplein 38 a 
   9050 Ledeberg    Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 

 

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar om wat zij voor ons betekende,  

delen u dit mee:  

 

Roger † en Antoinette Schatteman - D’Hondt  

 

  Anneke Schatteman - Marnix Standaert  

    Minne en Sam 

    Mara 

 

  Denise (haar metekind) Schatteman - Peter Rommel 

    Lee en Do  en dochtertje Maylana  

    Leen en Angelo 

    Lucas en Tessa  

    Lars en Febe  

 

Julien † Van Hyfte 

 

Roger † en Diane Van Hyfte - Roos, 

 kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Wilfried en Georgette Van Hyfte - Kimpe, 

 kinderen en kleinkinderen 

 

Marc † en Clara † Van Hyfte - Reyntens, 

 kinderen en kleinkinderen 

 

Henri en Marie-Thérèse † Caekebeke - Van Hyfte - Lieve Tuttens, 

 kinderen en kleinkinderen 

 

Richard Van Hyfte, 

 kinderen en kleinkinderen 

      haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 

Delen mee in ons verdriet:  

 de familie D’Hondt - Van Der Eecken en de familie Van Hyfte - Vanden Hende  

 

Onze oprechte dank aan  

 de directie en het personeel van het Woonzorgcentrum ‘De Vijvers’, 

 haar huisarts dokter Luc van Loo, de buren, haar beste vriendin Jeanneke  

 en allen die Denise met vriendschap en vreugde omringden. 


