
       

         

Daniel De Vrieze

 ° 28.11.1948 - † 17.02.2022 

     Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.

     Je hebt het meer dan moedig gedaan.

    Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.

    Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

   

        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19   0475 77 09 94  



                            Bedroefd maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,

                                                       nemen we afscheid van

                                 

                                                                       DE HEER

                  
                                echtgenoot van mevrouw Rita Bovijn

                                         geboren te Deinze op 28 november 1948

                                en thuis te Nazareth, in het bijzijn van zijn familie,

                                                overleden op 17 februari 2022.

                                  

                          De eucharistieviering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,

                                 vindt plaats in de O.-L.-V. Geboortekerk te Nazareth 

                                       op 

Na de crematie volgt de nederzetting in de urnekelder op de parkbegraafplaats.

             

                                            Samenkomst in de kerk om 9.45 uur.

                    Er is mogelijkheid om te condoleren van op afstand na de dienst.

            

                  U kan Daniel een laatste groet brengen in het funerarium Everaert,

          ‘s Gravenstraat 120 te Nazareth, iedere werkdag t.e.m. vrijdag 

                                   online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

                                     

                          

        

Daniel De Vrieze
              

zaterdag 26 februari 2022 om 10.00 uur.

    

op afspraak.

Dit melden u:

Rita Bovijn                                                                                                                           

                                                                                                                                                                        zijn echtgenote

Geert en Katty De Wintere - De Vrieze                                                                          

                                                                                                                                                                            zijn kinderen

Mike en Ellen Wels - De Wintere en Liv

Elien De Wintere

Maarten De Wintere                                                                             

                                                                                                                                  zijn kleinkinderen en achterkleinkind

(†) Louis en Maria De Vrieze - De Mey                                                                              

                                                                                                                                                                              zijn moeder

Marc en Rita De Vrieze - Geiregat, kinderen en keinkinderen

(†) Luc De Vrieze

Dirk en Gwendoline De Vrieze - Van Cautem en kind

(†) Marc en Carine De Clercq - De Vrieze - Patrick De Cock,  kinderen en kleinkinderen

Edwin en Annie Van Renterghem - Bovijn, kind en kleinkind

André en (†) Rita Bovijn - Van Haute - Marleen Spitaels,  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

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

                             

De families De Vrieze - Bovijn - De Mey - Wiels

Met dank aan de huisartsenpraktijk Dr. Van Poucke

                          Dr. Vandenbroecke van het AZ. Sint-Vincentius Deinze

                          Karel van de Palliatieve Thuiszorg

                          zijn kinesisten Kimberly en Sofie

                          allen die hem geluk en vriendschap gaven.

Rouwadres: Begrafenissen Everaert

t.a.v. de familie De Vrieze - Bovijn

‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth


