Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.

Toon Hermans

Dit melden u:
Zijn echtgenote,

Marcella Delagrange
Diep bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor al wat wij van hem 		
mochten ontvangen, melden wij het heengaan van

Daniël De Snoeck
echtgenoot van Marcella Delagrange

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Marc en Caroline Van Steenberghe - De Snoeck
Bart en Lieselot Van Steenberghe - Malfait
		
Briek en Merel
Dries en Veerle Vermeulen - Van Steenberghe
		
Matisse en Ilias
Wim en Laurence De Snoeck - Declerck

geboren te Zulte op 22 mei 1930 en er thuis in familiekring overleden 			
op 19 mei 2018.
GEWEZEN VOORZITTER ZULTE SPORTIEF 5381.

											

Wij allen die Daniël met liefde en vriendschap mochten omringen,
nodigen u uit om van hem afscheid te nemen
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus,
Gaston Martensplein te Zulte op zaterdag 26 mei 2018 om 11 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de dienst in de kerk.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond op de gemeentelijke begraafplaats.

Bewaar het beeld van Daniël in uw hart, er is geen begroeting in het funerarium.

De namis zal plaatshebben op zondag 1 juli 2018 					
om 9.00 uur in de parochiekerk te Zulte.

Clémence
Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten,

+Jacques en +Marie-Louise De Snoeck - Campens en familie
Georges en Christiane De Snoeck - De Meulemeester en familie
Henri en Marie-José Rogge - De Snoeck en familie
Germain en Jeanette De Snoeck - Vanhoutte en familie
+Alfred en +Christiane Willemijns - De Snoeck en familie
+Noël en Nicole De Snoeck - Damman en familie
Nestor en Machteld De Snoeck - Descheemacker en familie
Luc en Jenny Seyns - De Snoeck en familie
+Marcel en +Henriette Beerlaen - Delagrange en familie
De families De Snoeck - Dhaenens
De families Delagrange - Lagrange - Amerlynck
Wij zijn iedereen dankbaar die pepe hebben verzorgd
of hem op de een of andere manier gelukkig hebben gemaakt.
Dikwijls heeft hij zijn waardering voor u uitgesproken.
Rouwadres:
Familie De Snoeck-Delagrange
p.a. Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52, 9870 Zulte
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be

Van De Vyver Uitvaartzorg, Zulte, 09 388 79 21

druk Lagaisse Zulte

