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Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend
melden wij u met stil verdriet het overlijden van

Ze is de moeder en schoonmoeder van:
Daniël en Betty Tytgat - Mille

MEVROUW

Dina Tyberghien
echtgenote van de heer André Tytgat († 2008)

Dina werd geboren te Oostrozebeke op 21 juni 1926
en is rustig ingeslapen in het Woonzorgcentrum
Maria Rustoord te Ingelmunster
op donderdag 2 juni 2022.

We nemen in intieme kring afscheid rond de urne
in het Rouwcentrum Depoorter
Aula ‘De Levensboom’ te Izegem.
Aansluitend wordt de urne
begraven in het urnenveld op de gemeentelijke
begraafplaats te Ingelmunster.

Voor een laatste groet bent u welkom
tot en met dinsdag 7 juni 2022,
in het Rouwcentrum Depoorter
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.
Op zondag 5 juni 2022 en maandag 6 juni 2022 is er geen begroeting mogelijk.

Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33

Ze is de grootmoeder en overgrootmoeder van:
Charlene Tytgat en Sigurd Tanghe
Daan Tanghe
Stephanie Tanghe
Ze is de zus, schoonzus en tante van:
† Roger en † Maria Hullebusch - Tyberghien en familie
† Maurice en † Iona Doom - Tyberghien en familie
† Albert en † Blanche Casteleyn - Tyberghien
† Roger en † Maria Tytgat - Vanhoutte en familie
† Gerard en † Simonne Tytgat - Deprauw en familie
† Roger en † Irène Denolf - Tytgat en familie
† Raphaël Tytgat - Gerda Beels - Pierre Degang en familie
Ze is verwant aan de families:
Tyberghien - Verschatse en Tytgat - Plovie
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
haar huisarts, Dr. Serge Haemers,
de directie, het personeel en de vrijwilligers
van het WZC Maria Rustoord te Ingelmunster
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.
Rouwadres:
Familie van Dina Tyberghien
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem
of via www.begrafenissendepoorter.be

