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Wij vinden geen woorden om ons verdriet 
te uiten bij het heengaan van  

 
Mevrouw 

 

Eleen De Cocker 
Partner van de heer Stijn Gevaert 
Lieve mama van Annah en Clara  

 

 
Zaakvoerster ‘Nails by Eleen’ 

 

Geboren te Gent op 5 november 1986  
en van ons heengegaan in het AZ Sint-Lucas te Gent 

op 15 mei 2021, 

omringd door hen die zij zó lief had. 

Wij hadden u graag uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Eleen 
tijdens de plechtigheid in het Crematorium Westlede te Lochristi 

op dinsdag 25 mei, maar de huidige maatregelen laten dit niet toe. 
Daarom nemen we in beperkte kring afscheid. 

 
Met dank voor uw begrip. 

 
Haar asurn zal liefdevol bewaard worden. 

 

 
Een stil moment bij Eleen kan in het funerarium Cocquyt  

-Kasteeldreef Lovendegem / ingang kerkhof- 
op dinsdag, woensdag en donderdag  

van 18 tot 20 uur. 
 
 

9920 Lovendegem, Verkortingsweg 31 

9920 Lovendegem, Tussenwege  27 
 
Rouwbetuiging kan ook op Uitvaartcocquyt.be 

Eleen leeft verder in het hart en de herinnering van  

 

Stijn Gevaert 

  Annah  

  Clara  

       haar partner en haar kinderen 

 

Marnix en Annie Mollet - De Cocker  

       haar ouders 

 

Johan en Corry Gevaert - Van Hecke 

       de ouders van Stijn 

 

Marcel en Juliette Gevaert - Van Holderbeke  

       de grootouders van Stijn 

 

Benny Hellemans  

 

Andy en Stijn Hellemans - Claeys  en dochtertje Olivia  

       haar broers, schoonbroer en metekind  

Thomas en Karen Gevaert - Batsleer en kinderen Louise en Laure 

       haar schoonbroer, schoonzus en nichtjes   

 

Roland † en Magda De Cocker - Lippens  

       haar meter  

 

 

Wij danken de dokters en het personeel van het AZ Sint-Lucas 

           allen die Eleen met vriendschap en vreugde omringden   

 

 

 

U kan de plechtigheid live volgen op dinsdag 25 mei om 10.30 uur. 

  www.ceremonie-online.be/cocquyt 

Ook uitgesteld kijken kan tot een week na de plechtigheid. 

 

 

We kiezen ervoor om geen rouwbrieven te versturen maar jullie digitaal op de hoogte  

te brengen. 

 


