Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.
Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Daniël Pauwels

echtgenoot van mevrouw Anny Sinaeve
geboren in Merkem op 14 februari 1952 en thuis in Merkem,
omringd door zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
zachtjes heengegaan op 16 november 2022.

Ere-voorzitter Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Merkem
Voorzitter Heemkring Sidronius Hosschius Merkem
Bestuurslid De Kerels VTI Ieper
Actief lid OKRA Merkem, vriendenkring VTI Ieper,
Cultuurraad Houthulst en Kerkfabriek Sint-Bavo.
Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid
rond de urne van Daniël in de Sint-Bavokerk in Merkem
op zaterdag 26 november 2022 om 10 uur. Aansluitend
wordt zijn urne bijgezet in het urnenveld in Merkem.
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.
U kunt Daniël een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel, Jonkershovestraat 103b in Houthulst,
elke werkdag van 16 tot 18.30 uur,
op zaterdag van 15.30 tot 17 uur en niet op zondag.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Daniël blijft voor altijd
de echtgenoot van:
Anny Sinaeve

de papa, schoonpapa en opa van:

Koenraad Pauwels en Greet Desodt
Chiel
Wannes
Annelies Pauwels en Koen Igodt
Lotte en João
Seppe

de broer, schoonbroer en nonkel van:

†Freddy Pauwels - Lut Inghels en familie
†Thérèse Pauwels
Christa Pauwels - Serge Depuydt en familie
Monique Sinaeve - Frans Craeymeersch en familie
Ludwine Sinaeve  - Etienne Geldof en familie

Delen mee in dit verlies:

de aanverwanten van de families Pauwels - Vanlerberghe
en Sinaeve - Vanderiest

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn behandelende arts dr. Feys en het personeel van het
Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
dokter Koen Kesteloot en dokter Koen Bacquaert
thuisverplegingsteam Vieren
kinesist Frank Castelein
iedereen die Daniël plezierde met een bezoekje, hem een
bemoedigend schouderklopje gaf of even aan hem dacht.

Rouwadres:

Akkerwindestraat 8, 8650 Houthulst

