
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons  
en anderen heeft betekend, delen wij u mede dat onze  
zorgzame pa, opa en peter op 84-jarige leeftijd is overleden 

Damiaan Engels 
geboren te Mazenzele op 28 augustus 1937 
en er thuis ingeslapen op 26 april 2022. 

weduwnaar van  

Annie Sneppe 

pa van  

Francis en Martine Engels - Verhasselt 
Hilde en Patrick Engels - Jacobs 
Rita en Johnny Engels - Wyns 
William Engels 
Anja en Willy Engels - Cobbaut 

opa en peter van 
  
Koen en Lynn Engels - Janssens, Lars, Loewi 
Annelies en Leandro Engels - Viola, Emilia 
Jolien en Jens Jacobs - Vanderperren 
Jana Jacobs 
Freya en Yannick Wyns - Lenaerts, Liana, Amy-Lynn 
Nick en Melissa Wyns - Van Eeckhout, Loïc 
Steffi Engels 
Milan Engels 
Dorien Cobbaut 

broer en schoonbroer van 

Julienne en Jozef † Engels - Legroux 
Jozef en Rita Engels - Schockaert 
Annie en Guy-Paul Engels - Van Dormael 

en hun kinderen en kleinkinderen 

delen mee in het verdriet, zijn neven en nichten. 

Een vlinder van liefde 
die wegvloog heel zacht 
nu ben je de mooiste ster 
en straalt dag en nacht. 

Lid van Open VLD 
Bestuurslid van de Liberale gepensioneerdenbond 
Lid van Duivenvereniging Doe wel & Zie niet om Mazenzele 

Op zaterdag 30 april 2022 om 14 uur nemen we afscheid  
van Damiaan tijdens de plechtigheid in aula GaandeweG, 
Burchtlaan 72 te Merchtem, u bent er van harte welkom. 

Nadien volgt de crematie en begraving van de urne   
op de begraafplaats te Mazenzele. 

U kan Damiaan een laatste groet brengen op vrijdag  
tussen 18 en 19 uur in het funerarium Moyson, 
Ringlaan 151 te Opwijk. 

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be 

Met dank voor de goede zorgen aan huisarts Dr. Vande Voorde,  
de thuisverpleging, poets- en gezinshulp I-mens, 
speciale dank aan zijn broer Jozef 
en vele vrienden voor de talrijke bezoekjes. 

http://www.uitvaartenmoyson.be

