
 

uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77 

Denk aan mij terug 
Maar niet in de dagen van pijn en verdriet 

Denk aan mij terug in de stralende zon 
Hoe ik was toen ik nog alles kon ... 

† 
Bedroefd om haar onverwacht heengaan, melden we u het overlijden van  

 
Mevrouw 

 

Lisette GRYP 

Echtgenote van de heer Robert TERMONT † 2015 
 

Lid van Ziekenzorg-Samana  
 

Geboren te Gent op 16 januari 1937 en van ons heengegaan in het AZ Alma te Eeklo 
op 9 augustus 2019, gesteund door het ziekensacrament,  

omringd door de liefde van haar familie. 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen 
rond de asurn van Lisette tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de kapel van  

het Woon- en Zorgcentrum Sint-Elisabeth, Tieltsesteenweg 25 in Eeklo  

op vrijdag 16 augustus om 10.30 uur. 
 

Haar asurn zal door haar gezin bewaard worden. 

 
 

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10.15 uur in de kapel. 
 

Een stil moment kan in het funerarium Cocquyt - kerkhof Lovendegem -  
op maandag en dinsdag van 16 tot 17 uur. 

 

 
Rouwadressen: 
  9920 Lovendegem, Salviastraat 17 
  9920 Lovendegem, Bremstraat 22 

  9320 Erembodegem, Watermolenstraat 5  
 

 

Lisette is en blijft  

 

  de fiere moeder van  

     Dirk en Marina Termont - Van Cauwenberge 

     Geert en Sonja Termont - Wille 

     Anja en Johan Termont - Vandenhaute  

     

 

  de trotse oma van  

     Jari 

     Zéfilho 

     Dario 

 

  de zus, schoonzus en tante van  

     Fernand en Simonne Matthijs - Gryp  

         en familie 

     Roger en Francine Gryp - Van der Velpen 

         en familie 

     Antoine † en Jacqueline † Gryp - Van de Velde 

         en familie 

     Albert en Madeleine Van den Berghe - Gryp 

         en familie 

     Daniël † en Madeleine Gryp - Baeke 

         en familie 

     Annette Gryp 

     Yvan en Rita Collyn - Gryp 

 

Delen mee in ons verdriet: de families Gryp - Van Eenaeme 

        Termont - Speeckaert  

 

Met onze oprechte dank aan de directie en het personeel  

van het Woon- en Zorgcentrum Sint-Elisabeth te Eeklo  

   voor hun goede zorgen. 

 

 

 

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 


