
  

 

Dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, 

nemen we afscheid van 
 

De heer 
 

Richard Daneels 
echtgenoot van mevrouw Paula De Backer 

 

geboren te Erwetegem op 23 september 1930 en 

overleden in Triamant Aunove te Zottegem 

op 3 februari 2018. 

 

Lid van OKRA 

 

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk  

wordt uitgenodigd, heeft plaats in de afscheidsaula van 

Uitvaartcentrum De Varen, Hoogstraat 63, 9620 Zottegem 

op vrijdag 9 februari 2018 om 10.30 u. 

De asurne wordt thuis bewaard. 

 

Er is gelegenheid tot groeten na de plechtigheid. 

 

 

U kan Richard een laatste groet brengen in het funerarium van 

Uitvaartcentrum De Varen, Hoogstraat 63, 9620 Zottegem, 

elke werkdag van 17.00 u. tot 18.30 u. t.e.m. woensdag. 

 

Rouwadres: t.a.v. familie Daneels - De Backer 

P/a De Varen Uitvaartcentrum, Hoogstraat 63, 9620 Zottegem. 

 

 

 

U kan online uw medeleven betuigen  

via www.devaren.be. 

 

 

        

 

 

 

Dit melden u: 

 

Paula De Backer 
 zijn echtgenote, 
 

Eddy en Esther Daneels - Becquart 

Danny en Patrizia Daneels - Leonardi 

    zijn kinderen, 
 

Claudio Daneels en vriendin Valentina 

    zijn kleinkind, 
 

Victor (†) en Maria (†) Seeuws - Daneels 

 kinderen en kleinkinderen 

Roger (†) en Anna Meulenijzer - Daneels 

 kinderen en kleinkinderen 

René (†) en Denise Verbeken - De Backer 

 kinderen en kleinkinderen 

Gaston (†) en Julienne (†) De Backer - Verstraeten 

 kinderen en kleinkinderen 

Romain en Simona De  Glas - De Backer 

 kinderen en kleinkinderen 

André en Eliane De Smet - De Backer 

 kinderen en kleinkinderen 

Marc en Sonia De Backer - Lauwereys 

 kinderen en kleinkinderen 
                 zijn zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten. 

 

De families Daneels, De Backer, Van Melckebeke en De Pril. 

 

Met dank aan het personeel van Triamant Aunove voor de goede  

en warme zorgen. Ook dank aan zijn artsen, kinesisten, verplegers  

en thuisverpleging voor de zorgen en steun. 

 

 

 
 
De Varen Uitvaartcentrum Zottegem 09/336.82.15.   

Een laatste reis brengt Richard 

naar andere oorden. 

Hoe het er zal zijn, weten we niet. 

We zijn zeker dat ze er 

goed voor hem zullen zorgen. 


