
Het is stil geworden
nu jij er niet meer bent
maar we voelen je nog heel intens
in alles word je herkend.



online condoleren via www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 

Na een zware strijd nemen we
met veel verdriet afscheid van 

De heer 

Dirk D’haese
echtgenoot van mevrouw Regine De Pauw

geboren te Gent op 9 mei 1959
en omringd door zijn gezin thuis overleden te Landegem op 28 september 2019.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Dirk
tijdens de plechtigheid in het crematorium SieSegem, Merestraat 169 te 9300 Aalst

op zaterdag 5 oktober 2019 om 12 uur,
gevolgd door de crematie.

Samenkomst in het crematorium vanaf 11.40 uur.

Gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

U kan Dirk een laatste groet brengen in funerarium De Wulf,
Merendreestraat 30 te Hansbeke, 

iedere dag tot en met vrijdag van 18 tot 19 uur.

Laat hem verder Leven in mooie herinneringen

Dit melden u:

Regine De Pauw
zijn echtgenote

Michaël en Elide D’haese - Sonck
 Egon

Marilyn en Mo Rageh D’haese - Issa, ♡
 zijn kinderen en kleinzoon

† André D’haese
Irène Vandevyver en Marcel Piscador

zijn ouders

† Marie-José De Pauw, kinderen en kleinkinderen
† Theo en Rita Van Vlassenrode - De Pauw, kinderen en kleinkinderen
Alain en Linda De Pauw - De Meyer, kinderen en kleinkinderen
Marc en Rosine De Kegel - De Pauw, kinderen en kleinkinderen
Rudy De Pauw
Ann De Pauw en kinderen

zijn schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten en aanverwanten

de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Marcel Piscador

de families D’haese - Vandevyver - Piscador en De Pauw - Maebe.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Leen Everaert,
dokters en personeel van het AZ Maria Middelares,
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
de Palliatieve Zorg Gent-Eeklo,
en allen die hem tijdens zijn ziekte gesteund hebben.

Rouwadressen: 
Landegembulk 3, 9850 Deinze
Beekstraat 3, 9090 Melle
Gontrodestraat 146, 9050 Gentbrugge


