
Een sterk en moedig man is van ons heengegaan
Het sterven ging niet zomaar ineens.
Hij heeft er moedig voor gestreden.

Niemand kan weten wat hij heeft gevoeld,
ook niet wat hij heeft geleden.

De heer

Daniel Vandenhoeck
Echtgenoot van Madeleine Paridaens

Oprichter bandencentrale garage VDH Halle
lid Pajotse Oldtimer vrienden

lid Auto Union DKW
lid Oude Gloriën

De afscheidsviering van Daniel zal plaatshebben in de Emmaüskerk
te Halle op vrijdag 6 januari 2023 om 10 uur.

De crematie zal in alle intimiteit plaatsvinden.
Nadien volgt de bijzetting op het urnenveld op het kerkhof te Halle.

Wie Daniel graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het
rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,

op woensdag 4 januari 2023 van 19 uur tot 19.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

(†) Antoine en (†) Julia Vandenhoeck - De Laet
(†) Gaston en (†) Simonne Paridaens - Merckx
(†) Pascale Vandenhoeck
Patricia Vandenhoeck
Branco Hanssens
Jente Vandenhoeck en vriendin Clara Huysmans
Willy en Marieke Vandenhoeck - Meert en familie
Freddy en Sonja Vandenhoeck - Schoukens en familie
Marc en Arlette Vandenhoeck - Vanderkelen en familie
Eugene en Yvonne Roobaert Peeters - De Laet en familie
Chris Paridaens
Vanessa De Doncker en Marc Geukens
Steven De Doncker en Sofie Vanlinthout

Voor altijd in ons hart.

Rouwadres: Fam. Daniel Vandenhoeck p/a Rouwcentrum Berni Mertens
 Claesplein 17A - 1502 Lembeek
 Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.bee



Jouw energie stroomt nu verder in de
cirkel van het leven, ik koester je in mijn hart.

De wind draagt jouw stem en fluistert zachtjes
in mijn oor:

Heb lief, midden hardheid en kou,
wees geduldig en vertrouw.

Open je hart, dan deel je mijn kracht,
zodat je verdriet verzacht.

Wees rustig en blij,
zodat je licht brengen mag, overal en elke dag.

Ik heb je lief, Daniel

Daniel Vandenhoeck

º Pede 16-04-1947
✝ Halle 30-12-2022


