†

Je was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd aan hen die je dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van jou bewaren

De heer

Daniel Vandenberghe

echtgenoot van mevrouw Esther Vannieuwenhuyse († 20/06/2022)
geboren in Boezinge op 11 februari 1926 en rustig ingeslapen in het Jan Yperman
Ziekenhuis in Ieper op 9 september 2022, gesterkt door de gebeden van de Kerk.

Lid van de Landelijke Gilde, Okra en Samana Boezinge

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Daniel tijdens de eucharistieviering
in de Sint-Michielskerk in Boezinge op donderdag 15 september 2022 om 10 u 00.
Na de crematie wordt de urne in intieme kring bijgezet in het urnenveld in Boezinge.

Daniel blijft voor altijd
de va en peter van:
Frank en Christine Vandenberghe -Plantefève
Frederik en Caroline Legrand-Vandenberghe
		
Gaëtan
Christophe en Véronique Vandenberghe-Verheye
		
Daan, Ward en Saar
Roel en Celine Beursgens -Vandenberghe
		
Basile en Cléa
Anne Vandenberghe
de broer, schoonbroer en nonkel van:
†Michel en †Maria Devrieze-Vandenberghe en familie
†Antoon en †Suzanne Dumoulin -Vandenberghe en familie
Achiel en Christa Vandenberghe-Vulsteke en familie
†Andrea Vandenberghe
Agnes Vandenberghe
†Etienne en Asterie Vannieuwenhuyse-Vandenberghe en familie
Joseph en Rosa Cartrysse-Vandenberghe en familie
†Gabriel en †Lutgart Vandenberghe-Cartrysse en familie
†Leo en †Monique Cartrysse-Vandenberghe - Marie-Hélène Verschueren en familie
†Omer en †Denise Vanhoenacker -Vannieuwenhuyse en familie
†E.H. Germain Vannieuwenhuyse
†André en †Godelieve Deloof-Vannieuwenhuyse en familie

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9 u 45.

U kunt Daniel een laatste groet brengen in het rouwcentrum Hessel,
Diksmuidseweg 6 in Ieper en dit telkens van 15.00 u tot 18.30 u.

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Vandenberghe-Vanderheeren en Vannieuwenhuyse-Lezy

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Rouwadressen:
Kriekstraat 7, 8956 Kemmel
Diksmuidseweg 399, 8904 Boezinge

Een bijzonder woord van dank aan:
Huisartsenpraktijk Boezinge
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC Home Vrijzicht in Elverdinge
haar behandelende artsen en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper,
in het bijzonder de palliatieve eenheid

De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Ieper 057/44 66 10

Daniel Vandenberghe
11 februari 1926 - 9 september 2022

