
Ik heb lang en gelukkig geleefd,
mij met weinig tevredengesteld,
niets gevraagd en veel gekregen

en ik ben van alle goede dingen voldaan,
zachtjes ter Gode gegaan.

Stijn Streuvels

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u met diepe droefheid het overlijden van

De heer

Daniël Platteeuw
echtgenoot van mevrouw Jeanne Haeck

geboren te Roeselare op 5 mei 1931 en
 omringd door familie overleden te Roeselare op 10 februari 2019,

gesterkt door het sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden 
in de Sint Petrus- en Pauluskerk te Rumbeke op zaterdag 16 februari 2019 om 10.30 uur. 

Gelegenheid tot rouwgroet na de uitvaartdienst.

Na de crematie maandag volgt de begrafenis van de urne in het urnenveld 
op de gemeentelijke begraafplaats van Rumbeke, Kwadestraat.

Er is gelegenheid om Daniël een laatste groet te brengen 
in het funerarium Commeyne, Westlaan 202 te Roeselare, 

elke dag van 15 tot 19 uur.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden U

Zijn echtgenote

 Jeanne Haeck

Zijn kinderen en kleinkinderen

 Geert en Mieke Platteeuw - Bonte
  Michiel Platteeuw en Laura Deleersnyder
  Emiel Platteeuw
 Geert en Annemie Desmet - Platteeuw
  Mathias Desmet en Jana Vanhaste
  Jonas Desmet

Zijn zus, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

 †André en †Maria Dely – Platteeuw en familie
 †Frans en Leona Platteeuw – Beeuwsaert en familie
 †Louis en †Gilberte Platteeuw – Vergote 
 Gabriël en Marie-José Platteeuw – Soenen en familie
 Raphaël en Andrea Platteeuw – Vanluechene en familie

  
 †Alice Haeck
 †Marcel en †Rachel Lagae – Haeck en familie
 Roger en Paula Schatteman – Haeck en familie
 †Marcel en Blanche Remmery – Haeck
 Willy en Anna Haeck – Claeys en familie
 †Frans en Bea Haeck – Vanhooren en familie

Verwant aan de families 

 Platteeuw – Delarue en Haeck – Vyvey

De familie draagt een warme dank uit aan
 De afdeling nefrologie van het AZ Delta Roeselare met in het bijzonder het team 
 van de peritoneale dialyse
 zijn huisarts
 de thuisverpleging 
 iedereen die onze opa plezierde met een deugddoend bezoek 
 of bemoedigend telefoontje

 


