			

					

Plots werd alles stil.
Stiller nog dan het zwijgen van de ochtendvogels……

Onverwacht zonder een woord van afscheid
werd aan onze liefde ontnomen

Zijn echtgenote
		Josée Delarue
Zijn kinderen
		
Piet Van Eeckhoutte en zijn vriend
		
Jan Van Eeckhoutte en zijn vriend
		
Renzo en Griet Debruyne – Van Eeckhoutte

De heer

Daniël VAN EECKHOUTTE
echtgenoot van mevrouw Josée Delarue

Zijn kleindochter en oogappel
		
Febe Debruyne en haar vriend Jens

Lid van de Vinkenmaatschappij ‘ Arm maar Eerlijk ‘ Kachtem
Geboren in Izegem op 31 oktober 1943
en, aan de gevolgen van een ernstige val in zijn woning,
gestorven in het AZ Delta in Rumbeke op woensdag 29 september 2021.

Zijn broers en zus, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten
		
† Raphaël en Rita Van Eeckhoutte – Holvoet en familie
		
† Gaby en Diane Van Eeckhoutte – Derocker en familie
		
Bernard en Thérèse Honoré – Van Eeckhoutte en familie
		
		
		
		

Uw aanwezigheid tijdens de uitvaartplechtigheid in de
SINT-JAN de DOPERKERK, Rumbeeksestraat in KACHTEM
op DONDERDAG 7 OKTOBER 2021 om 10.30 uur,
zou voor de familie een grote steun en troost zijn.

† Noël en † Leona Cornillie – Delarue en familie
André en Agnes Poppe – Delarue en familie
† Frans en † Nicole Delarue – Vanfleteren en familie
Jacques Delarue en familie

Zijn verwante families
		
Van Eeckhoutte, Delarue, Vandecappelle en Vermeulen

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.
Aansluitend aan de crematie volgt om 17 uur
de inzetting van de asurn in het urnenpark
op het plaatselijk Sint-Janskerkhof.
Daniël kan iedere werkdag van 15 tot 19 uur begroet worden
in het uitvaartcentrum Snoeck Bellevuestraat 24 in Izegem.
Op zaterdag van 15 tot 18 uur, niet op zondag.
Condoleren kan via : www.snoeck-izegem.be

Wij danken iedereen die Daniël zorgend nabij was
		
zijn huisarts Filip Meirhaeghe,
		
de dienst 112, het MUG team en de Brandweerpost Izegem,
		
de artsen en het personeel van het AZ Delta Rumbeke, afd. Intensieve Zorg
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