
Daniël, pa, opa, opaatje

In ons hoofd zitten dingen,
veel dingen van toen.
Altijd aan het werk,

altijd iets te doen.

Geen man van veel woorden,
wel vol goede raad.

Met je helpende handen
stond je steeds paraat.

De blik in je ogen
waarschuwde ons meteen.
Het “duvelen” ging komen,

daar konden wij niet omheen.

Je was altijd een vechter,
voor ons bleef je gaan..

en met oma aan je zijde,
kon je de wereld aan.

In ons hart zit een plekje,
dat plekje ben jij.

Vol heimwee en liefde
ben je nog steeds dichtbij.



Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

DE HEER

Daniël Duyck
echtgenoot van mevrouw Mariette Penninck

geboren in Oostrozebeke op 2 augustus 1937 en er overleden
op 2 oktober 2020, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.



De uitvaartplechtigheid zal volgens de maatregelen  
van de overheid plaatshebben in beperkte kring.

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

iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur 
tot en met vrijdag 9 oktober 2020. 

Met onze oprechte dank aan de Profs, dokters en het personeel 
van de dienst nefrologie en urologie van het UZ Gent. 

Dank voor de goede zorgen van Inge, Petra en Leen van Familiehulp, 
Ilse Dobbels zijn thuisverpleegster, maar vooral zijn maatje. 

De huisartsen Dr. Lannoo en Dr. Batyr.

Rouwbetuigingen: Familie Daniël Duyck  
p/a Begrafenissen Messiaen - Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke 

of via www.messiaen.be
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Dit melden u:

Mariette Penninck   zijn echtgenote

Dirk en Carine Verledens - Duyck
Dries en Angélique Verledens - Daeze, Jules, Cyriel, Oscar
Thomas en Elise Verledens - Bourgois, Lotte

Marc en Martine Huygebaert - Duyck
Thomas en Fien Malfait - Huygebaert, Irene en Astrid
Aäron en Marie Burms - Huygebaert, Maurice en ♡

Jacques en Sabine Derudder - Duyck
Lukas Derudder
Rob en Liesbet Gevaert - Derudder

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Marcel en Christiane Penninck - Verstraete 
† Georges en Henriette Dinneweth - Penninck 
Daniël en Liliane Penninck - Simon en familie

zijn schoonbroers en schoonzussen

De families Duyck - Vanderbeke en Penninck - Schepens


