
Bart De Ridder
1970 - 2022

We houden van jou
Tot voorbij de sterren en de maan
We dragen je altijd bij ons
Het maakt niet uit waarheen we gaan

We houden van jou
Vandaag, morgen en tot in de eeuwigheid
Je bent niet bij ons 
Maar we raken je nooit meer kwijt
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Een man, papa, zoon, broer, ... uit de duizend

echtgenoot en soulmate van Kay Maximus, papa van Delano en Tharo

Geboren te Merchtem op 5 april 1970 en overleden te Dendermonde op 1 augustus 2022.

Bart De Ridder
Hij leeft verder in het hart van:

Kay Maximus                                                                                                        

Delano en Silke
Tharo

 zijn echtgenote en soulmate

                                                                                                                                       
  

                                                                            
   

zijn kinderen

Jan (†) en Jeanneke De Ridder - Thomas                  zijn ouders
Ludo en Viviane Maximus - Mees                                                                                      zijn schoonouders

Zijn zussen Yo, Nadine (†) en Christa, schoonbroers, Patrick, Dirk, Eddy en Kim, schoonzus Kelly
en hun kinderen en kleinkinderen
                                                                                         
Met dank aan Dokters Knop, Bambust en Bral,
het personeel van de dienst IDC, Karlien en Jolien van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde, 
het personeel en vrijwilligers van de palliatieve eenheid De Haven van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde
en in het bijzonder willen wij Werner en Marijke bedanken voor hun zorg en steun. 

Online condoleren: www.rouwcentrum-vandamme.be 
Rouwadres: tav Familie Bart De Ridder, p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke

We willen de mooie momenten uit het leven van Bart herdenken tijdens de plechtigheid 
in Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te Lebbeke Rouwcentrum het Afscheid, 
op zaterdag 6 augustus 2022 om 11 uur
Nadien krijgt zijn urne thuis een mooie plaats.

Samenkomst in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.40 uur.

Er is gelegenheid om Bart een laatste groet te brengen in het funerarium van Rouwcentrum Van Damme,
Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op donderdag van 19 tot 20 uur.


