
Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Daniel Dhaenens
echtgenoot van mevrouw Ginette Dekens

geboren te Petegem a/d Leie op 25 juli 1949 
en thuis te Deinze van ons heengegaan op 9 november 2020, 

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad heeft de plechtige uitvaartliturgie
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Deinze gevolgd door de crematie en de inzetting van de asurne 

in de urnenkelder op de plaatselijke begraafplaats in beperkte kring plaatsgehad.

Bedankt voor uw begrip.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Ginette Dekens zijn echtgenote

Guido en Hilde Dhaenens - Groenen
 Esmee Dhaenens
 Febe Dhaenens

Elie en Sofie Dhaenens - Provijn
 Neelke Dhaenens
 Viktor Dhaenens zijn kinderen en kleinkinderen 

alsmede de families Dhaenens - Dekens - Pypaert - De Ruyck.

Met dank aan zijn huisarts,
de verpleegkundigen van ‘Team Thuisverpleging’ en Francine.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Ginette Dekens
Oostmeersdreef 152
9800 Deinze



Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

DE HEER

Daniel Dhaenens
25 juli 1949 - 9 november 2020

Liefste Daniel,

Jij toonde ons dat een eenvoudig leven heel vruchtbaar kan zijn.
In alle eenvoud heb jij altijd het beste van jezelf gegeven.
Je gezin was prioritair, de kern van je bestaan.
Aan je kinderen heb je je grote wilskracht en werklust doorgegeven.
Hun dankbaarheid heb je speciaal in de laatste weken kunnen ervaren.
Om jou te helpen was niets hun te veel: afstand en tijd waren niet belangrijk.
Landbouwwerk was je op het lijf geschreven en liet je nooit echt los.
Daarna bracht je die liefde over op je eigen moestuin.
Vaak bleven voorbijgangers vol bewondering staan kijken.
Maar voor jou was het belangrijkst dat het je eigen groenten waren.
Met evenveel liefde ging je mensen helpen die je nodig hadden.
Die stonden verbaasd over jouw werklust, kracht en energie.
Tuinen werden juweeltjes door jouw onderhoudsbeurt.

Met pensioen werd je een geëngageerde vrijwilliger.
In het secretariaat, de Volkskring of op wandelingen van het rusthuis.
Altijd op de achtergrond, al deed waardering voor je werk je veel deugd.

Voor mij, onze zonen en onze kleinkinderen blijf je de liefhebbende man.
We moeten je nu afgeven maar je blijft in ons hart … voor altijd.


