
Met droefheid nemen we afscheid van

de heer Daniel Huyghe
echtgenoot van mevrouw Lia Geldof

Geboren in Staden op 27 november 1932 en er thuis overleden op 19 maart 2021.

Lid van OKRA

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart in intieme familiekring plaatsvinden.

Bewaar het beeld van Daniel in uw hart, er is geen mogelijkheid tot rouwgroet.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be.

Pa, 

Meer dan zestig jaar waren we al getrouwd.
We hebben hard gewerkt en ook heel hard genoten:
van grootse momenten in het leven, 
maar ook van de alledaagse kleine dingen.
We hebben samen een mooi leven gehad, 
met ons gezin, familie en vrienden.
Jij was de lieve man van wie ik mijn hele leven heb 
gehouden en ik heb graag en met heel mijn hart voor 
jou gezorgd.
Vanaf nu zit ik alleen aan de keukentafel,
maar in gedachten zal je altijd bij me zijn.
       
     Lia

Pa,
Je was een werker.  Er was altijd wel iets te doen en wat je 
deed, deed je grondig en goed. Je hebt ons met liefde en ge-
duld grootgebracht en toen wij groot werden, deed je ijverig 
voort voor onze kinderen en kleinkinderen.
De fietsroutes die je nauwgezet uitstippelde werden steeds 
langer en voor je hond, de vogels, ganzen, duiven, schapen 
en kippen bouwde je tot in de puntjes afgewerkte hokken.
Telkens we allemaal samen waren, was jij de luisteraar,
de stille genieter, de grote eter, de warmste mens.       
    Carine en Martine
Pepe,
Je was er heel onze jeugd en leerde ons zoveel.
Van kaarten en fietsen repareren tot van dieren houden,
je leerde ons zorgzaamheid, werklust en geduld.
Jouw hulpvaardigheid kende geen grenzen,
joúw raad en daad waren altijd de waardevolste.
Een kwinkslag, een vleugje humor, een knipoog…
het zijn herinneringen die we koesteren.       
    Je kleinkinderen



Zijn echtgenote     
 Lia Geldof

Zijn kinderen,  kleinkinderen en achterkleinkinderen  
Carine en Ronald Huyghe - Verhaeghe
 Cindy en Nico Callewaert - Verhelst
  Janus
 Andy en Natacha Callewaert - Descan
  Rune en Warre
Martine en Erik Huyghe - Vanderjeugt
 Kenny en Sharon Vandepoele - Cordy
  Luigi
 Steffi en Joeri Vandepoele - Vandamme
  Farah, Noah, Matiz

Rouwadres: 8840 Staden, Vuilpanstraat 7

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten:
 Odiel† en Maria† Deleu - Huyghe en familie
 Jules† en Cornelia† Cappelle - Dereumaux en familie
 Marcel† en Elisabeth† Depoorter - Huyghe
 Madeleine† Huyghe
 Remi† en Margaretha† Huyghe - Vanpeteghem en familie  
 Gerard† en Gerarda† Huyghe - Verslype en familie
 Marcel† en Godelieve† Huyghe - Deleu en familie
 Gabriël† en Jeanne Geldof - Huyghe en familie

 Maurits en Maria Geldof - Willaert en familie
 Camiel en Bea Geldof - Cappon en familie

De families Huyghe - Cappelle en Geldof - Vanbecelaere.

Met dank aan dr. De Mûelenaere, Dagcentrum ter Westroze,
thuisverpleging Carine, Dries en Sharon, kinesiste An.

Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Daniel Huyghe
°27-11-1932 - †19-03-2021


