
Te jong en volop in het leven mocht jij je dromen niet meer beleven. 

Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht, blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.

Met Stil verdriet melden wij u het heengaan van

mevrouw 

Belinda Sabbe
echtgenote van de heer Lieven Lepers

Belinda werd geboren te Kuurne op 11 juli 1966

en omringd door haar echtgenoot en dochter, rustig thuis ingeslapen op 28 augustus 2021.

Belinda blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar echtgenoot:
Lieven LEPERS 

Haar dochter:
Bieke LEPERS en Davy VANHOUTTE

Haar ouders:
Urbain(†)en Maria(†)SABBE-NOLF

Haar schoonouders:
Raphaël en Josiane LEPERS-STAELENS 

Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Pascal en Krista BENOIT-SABBE
	 Stephan en Angelique SAGAERT-SABBE
  Stieg SAGAERT

Daniël en Christelle(†) IMBRECHTS-SABBE
	 Tessa IMBRECHTS

Steven en Nancy LEPERS-DIERYNCK
	 Jens en Jana LEPERS-VANDORPE
	 Mathieu LEPERS

Johan en Katlijne MAEBE-LEPERS
	 Stan en Emilie CARON-MAEBE
	 Robin en Hélène VANTIEGHEM-MAEBE
	 Justine MAEBE

Delen mee in dit verdriet de families:
SABBE, NOLF, LEPERS en STAELENS

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan haar huisartsen Dr. Geert Goethals en Dr. Sofie Cappon, 
haar thuisverpleegsters van het team "Bond Moyson".

Samen met familie en vrienden willen we Belinda nog een laatste keer liefdevol omringen 

rond de urne tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 4 september 2021 om 10.00 uur 

in de aula van het crematorium “Uitzicht” te Kortrijk, Ambassadeur Baertlaan 5.

Wij komen samen vanaf  9.45 uur..

 Na de dienst zal de urne een liefdevolle plaats krijgen bij haar echtgenoot thuis.

Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet aan Belinda, 

maar we behouden haar liefdevolle herinnering in ons hart.

Degenen die ik liefheb verlaat ik
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.
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