
Gerarda Phlypo
1925 - 2021

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
Luc Vanthuyne en Liliane Lein
 Charlotte Vanthuyne en Karel Decorte, Lucas, Mathis
 Matthias Vanthuyne en Bea De Boe, Thorben, Mirthe
Geert Vanthuyne en Marleen Hooghe
 Davy Vanthuyne en Dixie Samyn
 Dries Vanthuyne
Hilde Vanthuyne en Johnny Foulon
 Jonas Degheldere en Inge Van Praet, Alexander, Elise
 Thijs Degheldere en Iris Van Den Daele, Nina
 Sam Degheldere en Lotte Hoppenbrouwers, Wout, Linne
Lieve Vanthuyne
 Jürgen Vandecandelaere en Maaike Caytan, Stan, Céline
 Jeroen Vandecandelaere
 Elien Vandecandelaere en Dimitri Beernaert, Dao, Ziva

Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De aanverwanten van de families Phlypo - Hemeryck en Vanthuyne - Vercruysse

Met dank aan:
haar huisarts Dr. Mulkers,
de directie en het personeel van het wzc Maria Middelares te Moorslede,
allen voor de warme blijken van medeleven.



Mama,
Vele jaren hebben we van jou kunnen genieten,
nu moeten we jou helaas loslaten. 
Je hart was groot en niets was jou teveel. 
Je hield van ons en wij hielden
ontzettend veel van jou.
Dag op dag, 37 jaar geleden, verlieten jullie de hoeve.
Weliswaar een grote stap, 
maar jullie waren niet “op rust”.
Stil zitten konden jullie niet.
10 jaar geleden moest je alleen verder zonder pa.
Je bleef wonen in je vertrouwde omgeving tot het 
niet meer haalbaar was.
Mama, je blijft voor altijd in ons hart, 
we gaan je zo missen!

Liefste meme,
Lange tijd hebben we jou moeten missen...

Nu ben je er niet meer.
We hebben geen afscheid kunnen nemen.

Je was voor ons als een moederfiguur.
Bedankt voor alles wat je ons hebt meegegeven.

Je warme hart blijven we meedragen.

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van
mevrouw

Gerarda Phlypo
weduwe van de heer Paul Vanthuyne

Geboren te Roeselare op 14 juni 1925 en er
overleden op 26 mei 2021.

Er wordt in beperkte kring afscheid genomen van Gerarda in de 
Sint-Theresiakerk te Slypskapelle op donderdag 3 juni 2021 om 10.30 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting bij Paul op de begraafplaats te Slypskapelle.

Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Gerarda in het uitvaartcentrum
Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede, iedere weekdag van 15.30 tot 18.30 uur en

op zaterdag van 15 tot 17 uur.

Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be

Correspondentieadres: Familie Gerarda Phlypo, Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

†


