
 

 

 

 

 

 

 

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

de heer 

MICHEL VANDENBOGAERDE 

echtgenoot van mevrouw Rita Baekelandt 

Geboren te Waregem op 9 maart 1946 
en omringd door zijn geliefden 

van ons heengegaan op 14 december 2019 
in AZ Groeninge te Kortrijk 

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

in de kerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijnberg) te Wevelgem 
op donderdag 19 december 2019 om 11 uur. 

De offerande geldt als rouwbetuiging. 

Aansluitend krijgt Michel zijn laatste rustplaats 
op de gemeentelijke begraafplaats  
in de Moorselestraat te Wevelgem. 

In samenspraak met de familie kan Michel  
niet meer gegroet worden in het funerarium. 

Het is voor hen een grote steun te weten dat jullie  
de goede herinneringen aan hem blijven koesteren. 

Uitvaartzorg Stragier Wevelgem | 0472 48 57 17  

 

Michel is 

de echtgenoot van 

Rita Baekelandt 

de papa en opa van  

Claude Vandenbogaerde 

Ilse Vandenbogaerde 

Glenn Van Brabandt  
Daphné Van Brabandt 

Yves en Olivia Vandenbogaerde - Danckaert 

Chelsey Vandenbogaerde 
Milan Vandenbogaerde 

Fabrice en Isolde Vandenbogaerde - Demeyere 

Norah Vandenbogaerde 
Kobe Vandenbogaerde 

Steven Vandenbogaerde 

de broer, schoonbroer en nonkel van 

Raphaël en Liliane Verbauwhede - Vandenbogaerde en familie 
José en Christianne Goeminne - Vandenbogaerde en familie 
Marcel en Marianne Vandenbogaerde - Putman en familie 
Milo en Rita Vanbraekel - Vandenbogaerde en familie 
Maria Vandenbogaerde en familie 
Ronny Vandenbogaerde en familie 

Gerard en Monique Baekelandt - Duhamel en familie 
Michel en Leona Seynhaeve - Baekelandt en familie 
Lucien en Maria Seynhaeve - Baekelandt en familie 
Etienne en Annie Bultynck - Baekelandt - Danny Malfait en familie 
Eric en Christiane Verhaeghe - Baekelandt en familie 
Georges en Magda Martin - Baekelandt en familie 

De familie dankt allen voor hun zorgende steun en genegenheid. 

Rouwadressen: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. Michel Vandenbogaerde 
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. 




