
Dany 
Vandermeersch

                                1962- 2021

Kathleen Verraest                                  zijn vriendin

Thijs en Evy Vandermeersch - Pieters, Mathis, ♥
Lesther en Annelies Vandermeersch - Vuylsteke
Robin en Violette Vandermeersch - Popelier           zijn kinderen en kleinzoon

†Andre en †Marcella Vandermeersch - Missiaen - Denise Delboo                               zijn ouders

Ingrid Vandermeersch en †Patrick Seynhaeve - Marc Verbeke en familie
Claire Vandermeersch en Geert Dejonckheere en familie
Marleen Vandermeersch en †Luc Catteeuw - Johan Vanderfaeillie en familie
†Luc Vandermeersch en †Ingrid Minne - Mirella Devos - Thierry Gryson en familie
Frank Vandermeersch en Veerle Verborgh en familie                    zijn broers, zussen,
                      schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vandermeersch en Messiaen

Met dank aan zijn huisarts Dr. Dumont, zijn thuisverpleging, de logopedie,
de dokters en het verplegend personeel van AZ Delta Roeselare en
u allen voor de warme blijken van deelneming.



Ik ben zo moe na deze lange reis, nu ga ik rustig slapen en dromen van hen die ik zo lief had...

Dany Vandermeersch
partner van Kathleen Verraest

Geboren te Dadizele op 21 september 1962 en overleden te Roeselare op 4 februari 2021

Gemachtigd opzichter VBS ‘t Brugske Dadizele
Bestuurslid VAD

Gewezen lid van de KF De Ridder Jans Zonen Dadizele

In beperkte kring nemen wij afscheid van Dany in de aula van het uitvaartcentrum Eveline Geldhof,
Roeselaarsestraat 118 te Moorslede, op donderdag 11 februari 2021 om 11 uur.

De urne wordt in het columbarium geplaatst op de begraafplaats te Dadizele.
Dany is niet opgebaard.

Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be
Correspondentieadres: Familie Dany Vandermeersch, p/a Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

Je kan de dienst live meevolgen donderdag om 11 uur
via onze site: de knop “streaming” aanklikken en

vervolgens paswoord DANY1962 invullen.

Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, 
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en
geheel niet terecht.
Je wilde nog graag even verder
maar verloor dit gevecht.

Niet iets wat jezelf 
in de hand kan werken 
is HARD,
wel is HARD hetgeen 
dat je zomaar ontvangt.
                                          Dany


