
Nooit vragen, nooit klagen, maar pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn hart voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatste moment gezocht.

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

De heer

Daniël De Groote
echtgenoot van mevrouw

Andrea DANEELS

Geboren te Gavere op 16 april 1935 en godvruchtig
overleden in WZC Mariahuis te Gavere op 21 februari 2020.

Gesterkt door de ziekenzalving.

Gewezen Ere-Korporaal brandweer Gavere

_______

De plechtige eucharistieviering waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Gavere

op ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020 om 10.30 uur.
Na de crematie volgt de verstrooiing van de as op de strooiweide 

van de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

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

elke werkdag van 17 uur tot 19 uur.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Een namis wordt opgedragen in voornoemde kerk
op zondag 22 maart 2020 om 10 uur.

Dit melden u bedroefd:

Andrea Daneels                                                             zijn echtgenote

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

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

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

                             zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Christelle Daneels                                                             zijn petekind

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

Met dank aan zijn 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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