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Je was een rots in de branding 
en koerste recht door zee. 
Je trotseerde storm en golven,
alleen... Je had de wind niet mee.

Dankbaar om hem, om de liefde die hij ons gaf 
en om de vriendschap die van hem is uitgegaan 
nemen we afscheid van

DE HEER

Serge Baguet
echtgenoot van mevrouw Sandra Rasschaert

geboren te Opbrakel op 18 augustus 1969 en 
thuis in familiekring overleden te Sint-Lievens-Houtem
op 9 februari 2017.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te 
nemen tijdens de plechtigheid die zal opgedragen worden 
in de aula van het crematorium “Westlede”, Smalle Heerweg 60
te 9080 Lochristi, op donderdag16 februari 2017 om 11 uur. 
 
Samenkomst aan het crematorium vanaf 10.45 uur.

Een laatste groet aan Serge kan gebracht worden in het 
funerarium “Stefaan”, Brusselsestraat 70 te Brakel elke werkdag 
van 16 tot 18 uur, op zaterdag van 16 tot 18 uur en op zondag 
van 10 tot 11 uur. Tekenen van het online rouwregister kan op 
“www.uitvaartbegeleidingstefaan.be”.

Laat Serge verder leven in uw herinneringen.

Dit melden u met diepe droefheid:

Sandra Rasschaert  zijn echtgenote

Sam Baguet zijn zoon

Roger en Gisele Baguet - Loterman zijn ouders

Gaston en Huguette Rasschaert -  Beurick zijn schoonouders

Bart en Mady Van Acker - Baguet 
 Eleni (zijn petekind) en Lenka 
Kris en Sabrina Foubert - Rasschaert 
 Stefanie en Keano 
Thomas en Sara De Troy - Rasschaert  
 zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Zijn ooms, tantes, neven en nichten. 
 
De families BAGUET - LOTERMAN - RASSCHAERT - BEURICK

Met speciale dank aan:
zijn huisarts Dr. Veerle Bonnaerens, 
dokters en verplegend personeel van UZ Leuven en UZ Gent, 
zijn vriend Dr. Dominiek De Wulf 
en zijn thuisverpleger Pascal Van Waeyenberg.

Bloemen noch kransen.
Een storting, voor het goede doel, kan op rek. BE39 0016 5724 6919 
van “De Morelgemvrienden, samen tegen kanker”, 
met vermelding “gift Serge Baguet”. Deze gift wordt integraal 
overgemaakt aan de dienst Oncologie van het UZ Gent.

Uitvaartbegeleiding Stefaan - 055 42 24 49  •  Drukkerij Surdiacourt - 055 42 34 70


