
 

Zij was de zorgzame moeder en trotse mémé van: 

 

     Ivan Gryson 

      kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

     Daniël en Christine Gryson - Rambour 

      kinderen en kleinkinderen 

 

     José en Nadine Gryson - Vantomme 

      kinderen en kleinkinderen 

 

     Martin en Rita Gryson - Vandendriessche 

      dochter† en kleinkinderen 

 

     Marleen† Gryson 

 

     Geert en Brigitte Gryson - Syx 

      kinderen en kleinkinderen 

 

     Laurent en Rita Gryson - Bartier 

      kinderen en kleinkind 

 

     Boudewijn en Nadine Gryson - Van Driessche 

      kinderen en kleinkinderen 

 

     Patrick en Isabelle Gryson - Matthys 

      kinderen 

 

       

Delen mee in dit verdriet: 
 

     haar zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

     de families Van Insberghe - Engels en Gryson - Decaestecker 

 

Een woord van dank aan: 
 

     haar huisarts 

     Thuiszorg 

     dokters en personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, in het  

     bijzonder de afdeling intensieve zorg voor hun inzet en goeie zorgen. 

     zij die haar met warme genegenheid hebben omringd. 

 

Rouwadres: 

     De familie Antoinette Van Insberghe  

          p/a Hooyaardstraat 23a - 8920 Langemark      
 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, 057 48 89 01 

 

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,  

je hebt het ontzettend moedig gedaan.  

Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,  

wie kan voelen wat je hebt doorstaan.  

 
Dankbaar om wat zij voor ons is geweest, melden wij U het overlijden van 

 

Mevrouw 

 

 
weduwe van de heer Jerome Gryson 

levenspartner van de heer Ivan† Verstraete 

 

Zij werd geboren in Staden op 3 december 1928 

en is zachtjes ingeslapen in Ieper op vrijdag 4 oktober 2019,  

gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 
De plechtige eucharistieviering waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd,  

zal plaatsvinden in de Sint-Maartenskathedraal (Vandenpeereboomplein) in Ieper,  

op donderdag 10 oktober 2019 om 10.00 uur. 

 

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst. 

 

Aansluitend zullen we Antoinette herenigen met haar echtgenoot op de begraafplaats van Langemark 

 

Voor een stil moment bij Antoinette bent u welkom in  

Rouwcenter Bart & Katy Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark, 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur,  

zaterdag van 15 tot 17 uur, gesloten op zondag.  

 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via:  

www.rouwcenter-jonckheere.be 

 

 


