
 

 

Aan onze liefde werd onttrokken 

 
De heer 

 Maurits Termont  
echtgenoot van  

wijlen Mevrouw Simonne Van Vooren († 2009 ) 
 

 

Geboren te Adegem op 15 februari 1934  

en overleden in het AZ Alma Campus Sijsele op 6 november 2016. 
 

Oprichter van bouwmaterialen Termont. 
 

De plechtige uitvaartliturgie,  

waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats op  

zaterdag 12 november 2016 om 9u45 

in de St-Adrianuskerk te Adegem 

gevolgd door de crematie in het crematorium 

“ Blauwe Toren” te Brugge.  

 

Maurits zal bijgezet worden bij zijn echtgenote 

op het plaatselijk kerkhof. 

   

   Gelegenheid tot rouwgroet en tot rouwbetuiging 

aan de familie achteraan in de kerk na de uitvaartplechtigheid. 

 

Bijeenkomst aan de kerk om 9u30. 

 

Bloemen noch kransen. 

 

Digitaal condoleren kan op  

www.uitvaartcentrum-borgonjon-vannieuwkerke.be 

 
 

 

 

 

Hij is de papa van. 

  

          Anjuska Termont 

  

          Mike Termont 

 

Hij is de broer, schoonbroer en oom van: 

 

 Leon(†) en Marie-Thérèse(†) Termont - Philibert 

  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 Robert(†) en Georgette(†) De Bruyckere - Termont 

 Alfred(†) en Irene(†) Geirnaert - Termont 

 Romaan(†) en Hilda Termont - Coopman 

 Roger en Iris Termont - De Meyere 

  en kinderen 

 

 

          Albert en Erna Van Vooren - Trenson 

  kinderen en kleinkinderen 

 Leon(†) en Yvonne(†) Scheire - Van Vooren 

  kinderen en kleinkinderen 

 Firmin en Alice Van Durme - Van Vooren 

  kinderen en kleinkind 

 Etienne en Cecile De Schrijver - Van Vooren 

  kinderen en kleinkinderen. 

 

  

Delen tevens mee in hun rouw: 

neven en nichten van de families 

Termont, Van Vooren, Regelbrugge en De Vos. 

 

Met dank aan: 

zijn huisarts, 

directie en personeel van Woonzorgcentrum Onderdale te Ursel 

en dokters, directie en personeel van het AZ Alma Campus Sijsele. 

 

 

U kan Maurits een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen 

in het uitvaartcentrum Borgonjon, Hillestraat 30 te Adegem, 

dinsdag, woensdag en donderdag van 16u tot 18u. 

 

9991 Adegem, Vierweegse 1A. 

Uitvaartcentrum  Borgonjon  

Adegem | 050 / 700 693 |Borgonjon@dela.be 

 

We zullen je missen elke dag in kleine eenvoudige dingen 

maar in ons hart zal je met ons samen blijven... 


