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Vervuld met dankbare herinneringen 
nemen wij afscheid van 

† 
                 

Mevrouw  

Lydia De Moor  
 

Echtgenote van de heer Frank Rombaut 
 

Licentiate Handelswetenschappen Ufsia Antwerpen 
Meewerkende echtgenote Bank en Verzekeringen Rombaut-De Moor  

 
Geboren te Sint-Niklaas op 15 oktober 1947 

 en rustig van ons heengegaan te Gent 
op 28 mei 2022,  

gesterkt door het ziekensacrament, 

omringd en gesteund door de liefde van haar gezin. 

 
Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen 

tijdens de plechtige uitvaartliturgie  
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem 

op zaterdag 4 juni om 9.30 uur. 
 

Het plaatsen van haar asurn in het familiegraf  
 op de begraafplaats van Lovendegem gebeurt in beperkte kring.  

 

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 9 uur in de rouwkapel van de kerk. 
 

Een stil moment bij ons mama kan in het funerarium Cocquyt 
 - Kasteeldreef, begraafplaats Lovendegem -  

op donderdag en vrijdag van 18 tot 19 uur. 
 
 
9920 Lovendegem, Vaartstraat 48 

9470 Denderleeuw, Spoorweglaan 41 
9000 Gent, Meulestedekaai 46 
9000 Gent, Meeuwstraat 2 

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar om wat zij voor ons betekende, delen u dit mee: 

 

Frank Rombaut 

              haar echtgenoot  

 

Caroline Rombaut - Johan Coppens, Amber, Hanne 

 

Joris Rombaut - Gisela de Morais Lopes da Silva, Yari, Lura, Joaquim 

 

Valentijn Rombaut - Griet Gevaert, Guus, Miel  

                   haar kinderen en kleinkinderen 

 

 

Greet De Moor - Luc Van Daele, kinderen en kleinkinderen 

Luc De Moor † - Daisy Van Hoeck, kinderen en kleinkind 

 
 

Godelieve Rombaut †  

Koen Rombaut - Anne-Marie Boghaert † , kinderen en kleinkinderen 

Marijke Rombaut - Freddy de Vlieger, kinderen en kleinkinderen 

 

Marleen Rombaut - Etienne Derwa, kinderen en kleinkinderen 

Katelijne Rombaut - Johan Van Acker, kinderen en kleinkinderen 

             haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 

Daniëlle Pirenne  

                  haar metekind 

 

De families De Moor-Van Puyvelde en Rombaut-Gysel 

 
 

Wij danken haar huisarts dr. Patrick Coopman  

           allen die ons mama jarenlang met liefde en zorg omringden,  

   in het bijzonder Angelique Verlé 

           de dokters en het personeel van het UZ Gent  

 

 

Een parochiale herdenkingsmis vindt plaats in dezelfde kerk op zondag 19 juni om 9 uur. 
 

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be  


