
Dankbaar om alles wat hij voor ons betekende

melden wij u het heengaan van

de heer

Daniël Vandenberghe
echtgenoot van

 mevrouw Lena Vanrobays

Geboren te Hulste op 8 november 1939
en rustig ingeslapen te Kuurne op maandagavond 20 maart 2017

Gesterkt door de ziekenzalving

Lid van samana Hulste

Dit melden u met droefheid:

Zijn echtgenote:

 Lena VANROBAYS

Zijn kinderen en kleinkinderen:

 Dirk en Claudine CALLEWAERT-VANDENBERGHE

 Lynn CALLEWAERT

 Emmelie CALLEWAERT en Dominiek GOEMAERE

Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

† Frans en † Rosa VANDENBERGHE-MAES en familie 

† Roger en † Margriet VANDENBERGHE-VANDENBORRE en familie

Zuster Annie VANDENBERGHE 

Lucien en Tarcella VANCOILLIE-VANROBAYS en familie
† Eric en Jeannine T’SIOLLE-VANROBAYS en familie
Ronny en Martine VERSTEELE-VANROBAYS en familie

Zijn aanverwante families: 

 VANDENBERGHE-VANCOILLIE

 VANROBAYS-DEGANCK

Met oprechte dank aan:

Zijn huisdokter Dr. Luc Deryckere.

De directie en het personeel van het WZC H. Familie te Kuurne,

in het bijzonder het personeel van De Parel voor de goede zorgen.

Familie en vrienden voor de talrijke bezoekjes aan Daniël.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben 

in de St.-Pieterskerk te Hulste op zaterdag 25 maart 2017 om 10.00 uur

De bijzetting in de familiekelder zal plaatshebben op de begraafplaats te Hulste.

De offerande geldt als rouwbegroeting.

De gebedswake wordt gehouden in het WZC H.-Familie, Gasthuisstraat 24 te Kuurne 

op donderdag 23 maart 2017 om 16.30 uur.

Daniël kan begroet worden in het Funerarium 

Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11 te Kuurne, iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:

 Uitvaart Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

 T.a.v de familie Vandenberghe-Vanrobays

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - Tel. 056/71 63 23 



Verder van de wereld weg
elke dag een beetje,
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.
  (Toon Hermans)

Aan onze liefde werd ontnomen

Daniël Vandenberghe
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