
We melden het overlijden van We melden het overlijden van 
de heerde heer

Ronny De PauwRonny De Pauw
Echtgenoot van mevrouw Echtgenoot van mevrouw 

Maria BeckersMaria Beckers

Geboren te Ninove op 6 september 1954Geboren te Ninove op 6 september 1954
 en omringd door zijn familie, thuis  en omringd door zijn familie, thuis 
te Welle overleden op 24 juli 2022.te Welle overleden op 24 juli 2022.

De afscheidsplechtigheid, rond de asurne, zalDe afscheidsplechtigheid, rond de asurne, zal
plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Baelplaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael

te Haaltert op te Haaltert op vrijdag 29 juli 2022 om 11.00 uur.vrijdag 29 juli 2022 om 11.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

De asurne van Ronny zal thuis, in zijn De asurne van Ronny zal thuis, in zijn 
vertrouwde omgeving, een plaatsje krijgen.vertrouwde omgeving, een plaatsje krijgen.

Hij zal altijd verder leven in de herinnering vanHij zal altijd verder leven in de herinnering van

Maria BeckersMaria Beckers
 zijn echtgenote zijn echtgenote

Ronald en Sofie De Pauw - De PourcqRonald en Sofie De Pauw - De Pourcq
 Aaron, Noah Aaron, Noah
Kim en Annelies De Pauw - VandewalleKim en Annelies De Pauw - Vandewalle
 Nore Nore
Dorien Van Belle en vriend AndyDorien Van Belle en vriend Andy
 Louise-Marie, Roan Louise-Marie, Roan
 zijn kinderen en kleinkinderen zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn zus, broer (†), schoonbroers, schoonzus, Zijn zus, broer (†), schoonbroers, schoonzus, neven en neven en nichtennichten

De families: De Pauw - Beckers - Grootvriendt - De LuyckDe families: De Pauw - Beckers - Grootvriendt - De Luyck

Bloemen noch kransenBloemen noch kransen



Wat zullen we je missen!
We voelden ons zo goed bij jou

Bekommerd stond je
 steeds voor ons klaar

Dank je wel 
voor de vele kleine attenties

Dank je wel 
voor je grenzeloze liefde en tederheid.

Een woord van oprechte dank aan
het personeel van Wit-Gele Kruis.

Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet aan Ronny
in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert

op woensdag van 18.00 - 19.00 uur.

Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be

Rouwadres:
Uitvaartzorg Bael, t.a.v. Familie De Pauw - Beckers

Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Uitvaartzorg & Grafzerken Bael   Haaltert - Denderhoutem - Mere  054/33 36 83

Ronny De Pauw
Ninove, 6 september 1954 - Welle, 24 juli 2022


