
Verdriet en dankbaarheid gaan samen, nu wij afscheid nemen van

De heer 

DANIEL STEEN
echtgenoot van Clara Degry

geboren in Merkem op 6 juni 1935 en rustig ingeslapen 
in het W.Z.C De Groene Verte  in Merkem op 2 oktober 2021.

Gesterkt door de zegen van de kerk.

Lid van Okra en Samana, lid van de kaartersclub Madonna, gewezen lid van de Westhoekmenners.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats op vrijdag 8 oktober 2021 
om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw in Madonna, gevolgd door de crematie en begrafenis

 van de asurn van Daniël in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats in Merkem.

Er is gelegenheid om Daniël een laatste groet te brengen op dinsdag 5 oktober 2021 t.e.m  donderdag 7 oktober 2021 
in Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark van 15.00 uur tot 19.00 uur.

 Dit melden u met stil verdriet:

 zijn echtgenote Clara DEGRY, 

 zijn kinderen en kleinkinderen
  Noël en Joanix STEEN - DEGRAEVE
   Alexander,
   Mathias en Anneleen,
   Bart,
                         Brecht en Laure, Nina en Cor,
   Mirando en Christine,
   Berit en Franky
  Geert en Ria STEEN - DEGRAUWE
   Laurens en Tsarina,
   Delphine en Nicolas,
   Sebastiaan en Ann-Sophie,
   Thibault,
  Kris en Marijke BEELE - STEEN
   Josephine,
   Vincent



Hij is verwant aan de families STEEN - HUYGHE en DEGRY - CASTELEIN.

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via www.Rouwcenter-Jonckheere.be.

Voor de goede zorgen danken wij oprecht
Artsenhuis “De Linde” in Langemark

het volledige team van woon en zorgcentrum De Groene Verte in Merkem
alle medebewoners van het W.Z.C die ons steunden en een bezoekje brachten.

Een speciaal woordje van dank gaat uit naar E.H. Georges Dujardin 
en alle buren en vrienden van Daniël die hem met regelmaat bezochten. 

De familie dankt iedereen voor uw blijk van steun en medeleven.

Rouwadres: Rouwcenter Jonckheere t.a.v. familie Daniël Steen, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

DANIEL STEEN
6 juni 1935 - 2 oktober 2021

Eenvoud is een grote kracht, 
content om wat het leven bracht, 

samenzijn tot de laatste kracht.


