Uitgezwaaid
we zwaaien mensen uit
ons leven
zonder het vooraf te weten
'was gezellig’
'zie je gauw'
'welterusten'
'ik van jou’
en wat voelde als een komma
blijkt uiteindelijk een punt
we zwaaien uit
zonder te weten
omdat je soms
niet weten kunt

Ronald De Wit

1951 - 2022
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Liefdevol aandenken aan

Ronald De Wit
weduwnaar van Marie-Christine Moens († 17 mei 2001)
Geboren te Wieze op 19 november 1951 en overleden in het OLV te Aalst op 16 mei 2022.
Gepassioneerd automechanieker - Lid van Schietstand trefpunt te Merchtem

Samen willen wij terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Ronald tijdens de plechtigheid in
Rouwcentrum het Afscheid, Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te Lebbeke

op zaterdag 21 mei 2022 om 10.30 uur
waarna zijn urne een plaatsje krijgt bij Marie-Christine.
Samenkomst in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.15 uur.

Hij leeft verder in het hart van:

Nele en Dominik De Wit - De Wachter, Amélie en Pepijn
Martine Moens
Berlinde en Jan Dierickx - Huylenbroeck, Linn, Vik (†), Jeff en Mill
Jan Dierickx en Natalie Van Hauwermeiren, Lennert, Maureen
Roger (†) en Marie-Thérèse De Wit - Clemhout

zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen
zijn partner

de kinderen en kleinkinderen van Martine
zijn ouders

Gommaar en Monique De Wit - Cami, kinderen en kleinkinderen
Marie-Claire en Jozef De Wit - Buyle, kinderen en kleinkinderen
Jan De Wit (†)
Ann en Patrick De Wit - Kriek en dochter
Michel Moens
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten
De families DE WIT - MOENS - CLEMHOUT - VAN DEN ABBEELE.
Met dank aan iedereen die hem verzorgd en gesteund heeft.

Er is gelegenheid om Ronald een laatste groet te brengen bij Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op donderdag van 18 tot 19 uur.

Condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Hannaerden 2 - 9280 Wieze

