
Wij willen je rust geven,
al is vol droefheid ons hart.

Je lijden zien en niet kunnen helpen
was onze grootste smart.

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat zij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

Mevrouw

Andrea Daneels
weduwe van de heer

Daniël DE GROOTE

Geboren te Dikkelvenne op 4 november 1935 en godvruchtig
overleden in WZC Mariahuis te Gavere op 4 juli 2020.

Gesterkt door de ziekenzalving.

_______

De gebedsdienst, in aanwezigheid van de asurn,
 waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Gavere

op ZATERDAG 11 juli 2020 om 10.30 uur
gevolgd door de verstrooiing van de as op de strooiweide 

van de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

Een laatste groet aan Andrea kan u brengen in het funerarium
van Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste

elke werkdag van 17 uur tot 18 uur tot en met donderdag.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Een namis wordt opgedragen in voornoemde kerk
op zondag 9 augustus 2020 om 10 uur.

Dit melden u bedroefd:

André en Laura (†) De Martelaere - Daneels, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Octaaf en Simonne Daneels - Robbens, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Aimé (†) en Georgette (†) Vandecautere - Daneels, 
kinderen en kleinkinderen

Frans en Christiane Piens - Daneels, 
kinderen en kleinkinderen

Marcel en Liliane Haeck - Daneels, 
kinderen en kleinkinderen

Robert (†) en Cecile (†) De Groote - Van Wettere, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Lucien (†) en Francine (†) De Groote - Ryckbosch,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

 haar broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten

Wim Haeck                                                                     haar metekind

De families Daneels - De Groote - Van Wettere - 
                   Van Haesevelde -  De Gos.

Met dank aan haar huisarts Dr. Georges Mahy, directie en personeel 
van WZC Mariahuis afdeling Belem.

Rouwadres: Uitvaartcentrum Van der Haegen
                    T.a.v. familie De Groote - Daneels
                    Leenstraat 22
                    9890 Gavere - Vurste
                    Tel. 09/384 19 49
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