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De Heer riep hem 

en stilletjes ging hij 
van ons heen 

          † 
                       De heer   

Henri Van Hyfte 
Echtgenoot van mevrouw Denise D’Hondt 

 
Voorzitter Okra Ledeberg 

Lid van de kerkfabriek, FedOs (Covda) en Ademtocht Ledeberg 
Oud-kajotter Ledeberg 

 
Geboren te Ledeberg op 31 december 1934  

en onverwacht van ons heengegaan  

in het AZ Sint-Lucas te Gent  
op 5 maart 2021. 

 
Wij hadden u graag uitgenodigd om samen met ons  

gelovig afscheid te nemen van Henri  
tijdens de plechtigheid  

in de Sint-Lievenkerk van Ledeberg 
op vrijdag 12 maart. 

Maar de huidige maatregelen laten dit niet toe. 
Daarom nemen we in beperkte kring afscheid. 

 

Met dank voor uw begrip. 
 

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

 
Een stil moment bij Henri kan in het mortuarium van het AZ Sint-Lucas (ingang Blaisantvest) 

tot donderdagmiddag 12 uur na afspraak 09 224 61 58. 
 

Rouwadres : mevrouw Denise D’Hondt 
   August Van Lokerenstraat 77 
   9050 Ledeberg                   Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 

 

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,  

delen u dit mee:  

 

Denise D’Hondt  

                zijn echtgenote  

 

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 

 

Roger † en Antoinette Schatteman - D’Hondt, 

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

 

            zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
  

 

Delen mee in ons verdriet: 

 de familie Van Hyfte - Vanden Hende  

 de familie D’Hondt - Van Der Eecken  

 

 
 

Onze oprechte dank aan  

 zijn huisarts dokter Luc van Loo 

 de buren 

 allen die Henri met vriendschap en vreugde omringden 


