Aan onze liefde werd ontnomen

Lutgarde Gryp
Aartrijke - Eernegem 0497 474 478

Zonder iets te vragen
wist jij ons op jouw "vleugels " te dragen.
Blij, want we hebben jou gekend.
Bedroefd, nu je er niet meer bent.

Moe gestreden,
door onze liefde omringd is van ons heengegaan
mevrouw

Lutgarde Gryp
echtgenote van de heer Freddy Dekeyser.
Zij werd op 31 maart 1952 te Torhout geboren en is overleden op 19 maart 2017
in het Henri Serruys ziekenhuis te Oostende.
Voorzitster van Samana
Lid van Femma

U kan de familie in dit afscheid nabij zijn tijdens de plechtige uitvaartliturgie
op zaterdag 25 maart 2017 om 10.30 uur in de parochiekerk Sint - Andreas te Aartrijke.
Na de dienst brengen we Lutgarde naar haar laatste rustplaats in de grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.
Rouwgroet en condoleren kan in de bovengenoemde kerk vanaf 10.10 uur.

Zij blijft verder leven in de herinneringen van:
haar echtgenoot

Freddy Dekeyser
haar kinderen en kleinkind

Bart en Joline Dekeyser - Vanghillewe
Mauro
Wim Dekeyser
Pascal en Nadia Delay - Dekeyser
haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Hugo en Marina Gryp - Vandenbussche, kinderen en kleinkinderen
Rik en Marleen Gryp - Caelenberghe, kinderen en kleinkinderen
Ronny en Wivina Deschynck - Gryp, kinderen en kleinkinderen
Wilfried en Rita Vierstraete - Dekeyser, kinderen en kleinkinderen
Johnny en Claudine Vermeersch - Dekeyser, kind
José †en Carine Devos - Dekeyser
haar aanverwante families

In Allemeersch Uitvaartcentrum, Steenstraat 1 te Aartrijke kan u elke dag van 17 uur tot 18.30 uur
een laatste groet aan Lutgarde brengen.

Gryp - Mahieu en Dekeyser - Devogelaere
met oprechte dank aan

Rouwadres: Familie Dekeyser- Gryp
P.a. Allemeersch Uitvaartcentrum, Steenstraat 1, 8211 Aartrijke
www. allemeerschuitvaartcentrum.be

haar huisarts J. Boens,
haar specialist Dr. C. De Soete
de dokters en het personeel van het Henri Serruys ziekenhuis.

