
 

 

 

 

 

Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft, 
nemen wij afscheid van 

mevrouw 
Gabrielle SALEMBIER 

echtgenote van Albert VANHAUWAERT(2000) 

Geboren te Wevelgem op 10 mei 1923 
en gesterkt door het sacrament van de zieken 

van ons heengegaan op 27 augustus 2016 
in AZ Groeninge, campus Loofstraat te Kortrijk. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de plechtige uitvaartdienst 

in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem 
op zaterdag 3 september 2016 om 10 uur. 

Bijeenkomst en begroeting achteraan de kerk vanaf 9.45 uur. 

Na de dienst wordt Gabrielle met haar echtgenoot herenigd  
op de gemeentelijke begraafplaats in de Moorselestraat te Wevelgem. 

Gabrielle kan gegroet worden iedere werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur 
(vrijdag tot 18.00 uur) in het funerarium, Bankstraat 52 in Gullegem. 
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Gabrielle was 

de moeder en meme van 

Eric en Isabelle VANHAUWAERT-SEYNHAEVE 

Bert en Hanne VANHAUWAERT-GOOSSENS, 
 Nolle en Babbe 

Dries en Loes SEYNAEVE-VANHAUWAERT 

 Fon en  

Marc en Lien VANHAUWAERT-MESSIAEN 

Rik en Gerda DEKYVERE-VANHAUWAERT 

Bram en Annelies VAN OOTEGHEM-DEKYVERE 
 Rube, Jinte, Joppe en Tore 

Wouter en Eline VERSCHEURE-DEKYVERE 
 Wiebe en Warre 

Jonas en Delphine DEKYVERE-STRAGIER en  

Sander DEKYVERE 

Mathijs DEKYVERE 

de zus, schoonzus en tante van 

wijlen Andre en Paula VERVALLE-SALEMBIER 
wijlen Andre SALEMBIER 
wijlen Marcel SALEMBIER 

de familie van wijlen Germain en Julia VANHAUWAERT-BAKELANDT 
de familie van wijlen Firmin en Elza VANHAUWAERT-COTTYN 
de familie van wijlen Camiel en Germaine SEYNHAEVE- VANHAUWAERT 
de familie van wijlen Constant en Martha VANHAUWAERT-DECLERCQ 
de familie van wijlen Odilon en Emma BREUGHE- VANHAUWAERT 
de familie van wijlen Leo en Marguerite VANHAUWAERT-SEYNHAEVE 
de familie van wijlen Abel LIBEER - Odo VANHAUWAERT - Martha PARMENTIER 
wijlen Jerôme VANHAUWAERT 

verwant aan de families  
SALEMBIER-CLAERHOUT en VANHAUWAERT-HAMERS 

Wij danken haar huisarts 
directie en personeel van WZC Sint-Camillus Wevelgem 

Rouwadressen: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Gabrielle Salembier 
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

Stil ben je van ons heengegaan, 
je hebt altijd voor ons klaargestaan. 
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven, 
zo was je leven. 


