
 

 

 

 

 

Dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft, 

nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Marcella Stragier 

weduwe van de heer André Deboosere (1983) 

Geboren te Wevelgem op 14 mei 1925 

en zachtjes van ons heengegaan op 4 februari 2017 

in WZC Elckerlyc te Wevelgem 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartliturgie 

in de Sint-Hilariuskerk (centrum) te Wevelgem 

op donderdag 9 februari 2017 om 10 uur. 

Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst. 

Aansluitend leggen wij haar bij vader te ruste 

op de gemeentelijke begraafplaats, Menenstraat te Wevelgem. 

Voor een laatste groet aan Marcella kunt u iedere dag van 17.00 uur tot 19.00 uur 

terecht in het funerarium Bankstraat 52 Gullegem. 

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Marcella Stragier 

Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

 

Dit melden u 

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Bernard en Marijke Deboosere - Duprez 

Peter en Daisy Debrouwere - Deboosere 

Rune en Stiene 

David en Emmy Coppenolle - Deboosere 

Thibo (), Wout en Loth  

Dieter en Hanne Deboosere - Vanassche 

Limme 

Ivan () Deboosere 

haar broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten 

Roger () en Alice () Stragier - Duquesne en familie 

Marcel () en Yvonne () Stragier - Dejonghe en familie 

Noël () en Marie-Thérèse Stragier - Vanneste 

Medard en Denise Stragier - Wyseur en familie 

Daniël () en Nelly Stragier - Verfaillie en familie 

Valère en Yvonne Stragier - Vanneste en familie 

Albert () en Eliane () Stragier - Leroy en familie 

Maurice () en Mariette () Vangheluwe - Stragier en familie 

André en Denise Seynhaeve - Stragier en familie 

Frans () en Ivonne Vanneste - Stragier en familie 

Roger () en Noëlla () Deboosere - Desmet en familie 

Noël () en Nizette Deboosere - Germonprez en Noël Donckels en familie 

Wilfried () Deleu - Paul () D’Hondt - Cecile Deboosere en familie 

de families Stragier - Dejaeghere en Deboosere - Hubrecht 

Met dank aan haar huisarts 

directie en personeel van WZC Elckerlyc te Wevelgem 

Iedere dag werd de wereld kleiner, 

de mogelijkheden minder. 

De levenswil bleef, 

het leven niet. 
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