Herinneringen bewaren we in ons hart. Je was iemand met veel hobby’s, een bezige bij.

Jacques Lyphout

Het begon met duivensport, daarna voetbal bij Remi Claeys, reizen en genieten van de zon.
Vele uren spendeerde je in je garage met opzetten van oldtimers.
Trouws voeren en oldtimer-ritten doen. Genieten van het leven. Je hield van schlagermuziek,
je krant lezen, voetbal en koers kijken op tv, de kaartersclub waar je 2 keer kampioen werd.
Dagelijks je toertje met de fiets. Je was een handige harry, verbouwingen, sanitair,
noem maar op… Je was aangenaam gezelschap, altijd wel in voor een grapje.
Dit jaar was je 65 jaar getrouwd met je vrouwtje die met liefde voor je heeft gezorgd.
Je was hartpatiënt sinds je 40ste, in 2017 kreeg je Parkinson en 3 jaar geleden doorspartelde je
als bij wonder nog een grote operatie voor het plaatsen van een stoma.
Je positiviteit en levenslust waren bewonderenswaardig. Hierdoor heb je tot het laatste moment
voor het leven gestreden. Nu laat je dit leven gaan, een leven gevuld met mooie herinneringen.
Het is leeg voor het raam in de Statiestraat waar je zo graag zat.
Maar in onze gedachten zit je er nog steeds met je glimlach.
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Mooie herinneringen verzachten de pijn bij het afscheid nemen van

Jacques Lyphout
echtgenoot van Georgette Van Colen
Met warme dank aan
de buren Willy en Christiane

Geboren te Westrozebeke op 11 mei 1937 en
overleden in het wzc ‘t Hof te Lichtervelde op 14 november 2021.

huisartsenpraktijk De Burg
zijn thuisverpleging Rik Vervenne en team
het personeel van het wzc ‘t Hof

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, heeft plaats in de aula van uitvaartcentrum Feryn,
Koolskampstraat 7 te Lichtervelde op vrijdag 19 november 2021 om 10.30 uur.
De urne zal worden bijgezet op het urnenveld van de begraafplaats te Lichtervelde.
U kan Jacques een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Feryn, Koolskampstraat 5a/7 te Lichtervelde,
elke weekdag t.e.m. woensdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Dit melden u:
Zijn echtgenote			
Georgette Van Colen
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Linda en Dirk Lyphout - Verschaeve
Sylvie en Joachim Gunst - Pot
Nora, Niene, Juliette
Eline en Steven Callewaert - De Keyzer
Annelies en Kathy Callewaert - Ostyn
Johan en Annick Lyphout - Sanders
Kelly en Stijn Lyphout - De Zutter
Joran, Michelle, Rune, Zoë, Sem
Tim en Damaris Lyphout - Vermandere
Lena, Mia, Lily
De families Lyphout - Van Colen

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

