
 
 
 

Dankbaar om wat zij voor ons is geweest, 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

MEVROUW 
 

Yvonne Dethoor 
 

weduwe van de heer Maurice Wyffels sinds 1998 
 

Lid van de senioren middengroepen te Ingelmunster 

Lid van Ziekenzorg - Lid NEOS Lendelede 

Vrijwilligster gedurende 25 jaar in wzc Maria Rustoord  

te Ingelmunster  
 

Yvonne werd geboren te Roeselare op 27 juni 1923   
en is overleden in het woonzorgcentrum Maria Rustoord  

te Ingelmunster op 29 mei 2019.  
Ze werd gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.  

_________ 

 
De afscheidsmis, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

zal plaatshebben in de Sint-Amandskerk aan het Marktplein  
te Ingelmunster op zaterdag 8 juni 2019 om 10.30 uur.  

 
 De offergang geldt als rouwbetuiging aan de familie. 
 

Na de dienst wordt Yvonne begraven in de familiegrafkelder  
op de gemeentelijke begraafplaats van lngelmunster.  

 
Een laatste groet kan worden gebracht  

in het funerarium DEPOORTER  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  

 elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.  
 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

 

 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33 
Drukhuis Balcaen

Ze is de moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van: 

       † Hilde WYFFELS 

                   Maarten en Suzana RYON - CARNEIRO en Bia 

                   Dafne RYON, Emma, Matilde en Lucas 

                   Deirdre RYON 

        † Jacques WYFFELS 

Ze is de schoonzus en tante van:  
         
 
         † Gerard en Lucienne WYFFELS - MONTEYNE en familie 

         † André en † Clara WYFFELS - BEEUWSAERT en familie 

 
 
Ze is verwant met de families:  

         DETHOOR - VANHECKE en WYFFELS - CHRISTIAENS 

 

De familie dankt diep uit hun hart voor de goede zorgen, 
toewijding en steun:  
 
          de trouwe buren en Marisa Prior, 
         haar huisarts,  
         haar thuisverpleegsters: Trees en Nadine,  
         directie, personeel en vrijwilligers van het wzc Maria Rustoord  
         te Ingelmunster 
         en allen die haar liefhadden en vriendschap gaven. 
 

Rouwbetuiging:  

         Aan de familie van Yvonne Dethoor,  
         p.a. rouwcentrum Depoorter, 
         Burg. Vandenbogaerdelaan 27, 8870 Izegem 
 
 
 
 


