
Dankbaar voor haar leven, voor de vriendschap 
en de goedheid die van haar zijn uitgegaan,

bewaren wij in ons hart de naam en het beeld van 

mevrouw 

Simona Danneels
echtgenote van wijlen de heer

Adelijn Van Kerckhove
† 10.11.2014

Geboren te Maldegem op 12 juli 1928,
rustig ingeslapen in het WZC Residentie Stuivenberg te Evergem 

op 7 december 2021, omringd door het gebed 
van de kerkgemeenschap.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u  vriendelijk 
wordt uitgenodigd, vindt plaats op

woensdag 15 december 2021 om 10 uur
in de Sint-Barbarakerk, Marktstraat te Maldegem.

Samenkomst in de kerk.

De bijzetting van de asurne van Simona vindt plaats
in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats.

Parochiale namis op zondag 9 januari 2022 
om 10.30 uur in voornoemde kerk.

Dit melden u met droefheid:

Laurent † en Ivonna † Van Waesberghe - Danneels
Omer † en Rosane † Danneels - Braet
Romain en Marie-Jeanne Danneels - Ruysschaert,

kinderen en kleinkinderen
Jan † en Lisette † Joos - Danneels,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Piet † en Monique Van Kerckhove - Danneels,

kinderen en kleinkinderen
René en Christiana De Croock - Danneels,

kinderen en kleinzoon  
René † en Judith † Lippens - Van Kerckhove,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Richard † en Nelly † Van Wynsberghe - Van Kerckhove

en dochter †
Julien † en Simone † Van Haecke - Van Kerckhove,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
haar broer, zussen, schoonbroer, neven & nichten

De families: Danneels, Van Kerckhove, Claeys en Savat.

Dank aan en waardering voor: haar huisarts Dr. Koen De Praeter,
de directie, het personeel en de vrijwilligers 

van WZC Residentie Stuivenberg.

U kunt Simona een laatste groet brengen 
en het rouwregister tekenen, in het Rouwcentrum Colmann, 

donderdag en vrijdag, telkens van 15-18.30 uur,
zaterdag van 15 -17 uur.

Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres: Familie De Croock - Danneels
9940 Evergem - Eeklostraat 141

Rouwcentrum - Funerarium Colmann, 
Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem - Tel. 050 71 78 79        

rouwcentrum@colmann.be - www.colmann.be


