
Een goede echtgenoot en vader werd ons gegeven,
hij werd ons ontnomen.

Wij aanvaarden en danken om al het schone
dat wij door hem mochten ervaren.

DE HEER

Gabriël Seynhaeve
weduwnaar van mevrouw Jacqueline Derie (1935 - 2021)

geboren in Beveren-Leie op 18 oktober 1932
en overleden in Avelgem op 11 september 2021.

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij 
u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in

aula Memoria, Bekaertstraat 2G (gps nr 3) in Zwevegem,
op zaterdag 18 september 2021 om 10 uur.

Nadien volgt de asverstrooiing op de begraafplaats in Beveren-Leie.

Een laatste groet aan Gabriël kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen-Vandercruyssen, Windhalmlaan 2 

in Sint-Lodewijk - Deerlijk, iedere werkdag van 15 tot 18.30 uur.

Dit melden u:

Ann Seynhaeve
     Kenneth Choteau en Sylvie Bruyneel
          Leila
          Matthéo
     Kimberley Choteau en Koen Ruysschaert

Kurt Seynhaeve en Veronique Deblauwe
     Joyce Seynhaeve en Samuel Soreyn
     Lynn Seynhaeve

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Werner en † Andrea Seynhaeve - Desnijder en familie
† Walter en Maria Seynhaeve - Cannie en familie
† Etienne en † Diana Seynhaeve - Vanhoutte en familie
Lucien en Rosa Seynhaeve - Rogiers en familie
Marc en Chantal Seynhaeve - Verstaen en familie
Dirk en Annie Pappijn - Seynhaeve en familie

zijn broers, zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

De families Seynhaeve - Segers en Derie - Waelkens

Met onze oprechte dank aan:
de dienst Familiehulp,
de thuisverpleging Leiezorg Karel en Céline,
de directie, de dokters en het personeel van AZ Groeninge 
in Kortrijk,
de directie en het personeel van wzc Sint-Vincentius  
in Avelgem.

Rouwbetuigingen: Familie Gabriël Seynhaeve 
 p/a Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
 Windhalmlaan 2 – 8540 Deerlijk 
 of via www.messiaen.be

DEERLIJK -  056  777  930BEGRAFENISSEN MESS IAEN -  VANDERCRUYSSEN

Beetje bij beetje moesten we je verlaten,
we konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer,
de papa van vroeger was je niet meer.
We zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden we je niet.


