
 

 

 

 

 

Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft, 

nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Maria Baekelandt 

echtgenote van Lucien Seynhaeve 

Geboren te Menen op 11 september 1940 

en zachtjes van ons heengegaan op 16 december 2016 

in palliatieve eenheid Ten Oever, Kortrijk. 

Maria was lid van Okra. 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de plechtige uitvaartdienst 

in de kerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijnberg) te Wevelgem 

op vrijdag 23 december 2016 om 10 uur. 

De offerande geldt als rouwbetuiging. 

Na de crematie wordt Maria bijgezet in het familiegraf  

op de gemeentelijke begraafplaats, Moorselestraat te Wevelgem. 

Maria kan gegroet worden iedere werkdag van 16.30 uur tot 19.00 uur 

(donderdag tot 18.00 uur) in het funerarium, Bankstraat 52 te Gullegem. 

 

Dit melden u 

haar echtgenoot 

Lucien Seynhaeve 

haar kinderen en kleinkinderen  

Koen en Mieke Seynhaeve-Callens, 

Eline en Robbe 

Hilde Seynhaeve 

Lander, Wannes en Lien 

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

Gerard en Monique Baekelandt-Duhamel en familie 

Michel en Leona Seynhaeve-Baekelandt en familie 

Etienne () Bultynck – Danny () Malfait – Annie Baekelandt en familie 

Michel en Rita Vandenbogaerde-Baekelandt en familie 

Eric en Christiane Verhaeghe-Baekelandt en familie 

Georges en Magda Martin-Baekelandt en familie 

Maurice () en Gabriëlle Seynhaeve-Holvoet en familie 

Paula Seynhaeve en familie 

Guido en Cecile Claus-Seynhaeve 

Paul en Noëlla Lapauw-Seynhaeve en familie 

Alain () en Monique Verrote-Seynhaeve en familie 

Jean-Pierre en Bea Kerkhof-Seynhaeve en familie 

Paul en Annie Debonne-Seynhaeve en familie 

de families Baekelandt-Robensyn en Seynhaeve-Clarissimo 

Met dank aan haar trouwe huisarts en  

het personeel van palliatieve eenheid Ten Oever Kortrijk. 

Rouwadres: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Maria Baekelandt 

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 je hele leven. 

Uitvaartzorg Stragier, Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 

 0472 48 57 17 – www.uitvaartzorg-stragier.be 


