
Uitgeput door maanden moedige strijd tegen de ziekte,
omgeven met de dankbare genegenheid van zijn familie,

is van ons heengegaan 

DE HEER

Daniel ‘Danny’ Vandekerkhove
echtgenoot van mevrouw Rita Haerynck

geboren in Wielsbeke op 17 maart 1947 
en er thuis overleden op 18 februari 2021.

De uitvaartplechtigheid zal, omwille van de huidige 
coronamaatregelen, plaatsvinden in familiekring 

in de Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke op donderdag 25 februari 2021.

Na de crematie volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats in Wielsbeke.

Een laatste groet aan Danny kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, 

iedere werkdag van 16.30 tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Danny Vandekerkhove
p/a Begrafenissen Messiaen

Stationsstraat 156 – 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Rita Haerynck                                                                                                               zijn echtgenote

Wouter en Nele Vandekerkhove - Deschuymere
Emile Vandekerkhove

Karen en Jan Vandekerkhove - Vankeirsbilck
Arthur Vankeirsbilck
Juliette Vankeirsbilck

Nele en Gertjan Vandekerkhove - Deprez
zijn kinderen en kleinkinderen

Carlos en Marie-Joseph Vandekerkhove - Mabbe en familie
Pol en Rosette Vandekerkhove - Ragolle en familie
Noël en Anna Vandekerkhove - Mabbe en familie
Jules en Diana Declerck - Vandekerkhove en familie
Luc en Rita Vandekerkhove - Verhulst en familie
Jaak en Rita Vandekerkhove - Tytgat en familie

† Roger en † Paula Decorte - Haerynck en familie
Andre en Marie-Louise Haerynck - Deleersnyder en familie
Andre en Maria Strobbe - Haerynck en familie
Jan en † Myriam Haerynck - Georges, † Norberta Vermynck en familie
Hervé en Jeanine Sabbe - Haerynck en familie

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vandekerkhove - Vermeulen en Haerynck - Vervaeck

Met onze oprechte dank aan:
de artsen en het verplegend personeel van AZ Groeninge, 
dienst Hematologie en in het bijzonder Stijn Vandevelde,
zijn huisartsen Dr. Dumon en Dr. Bageart,
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis regio Harelbeke.
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Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.

Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.

Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn.


