
 
 
 
 
 
 
 

Raphael Botteldoorn 
 

1925- 2020

Dit melden u diepbedroefd:

Elva De Ruyver

zijn echtgenote
Marnic en Annie Botteldoorn - Vanhuffel

zijn kinderen
Wendy Botteldoorn †

zijn kleindochter
Cyriel † en Georgette De Ruyver - Stevens
 Dany De Ruyver
 Eddy De Ruyver, kinderen en kleinkinderen

zijn schoonzus, neven en hun familie

Familie Botteldoorn - De Ruyver 
 p/a D’hondt - zorg voor uitvaart 

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
 

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



 
 

Vergeet mij niet als ik er niet meer ben,
maar kijk om je heen, kijk goed rondom je;

ik laat je niet alleen.
In alles ben ik terug te vinden, in een lach van een kind,

in de bloemen en de bomen.
Want alles geeft een herinnering, want ik leef,

elke dag opnieuw.
Kijk over de wolken; daar ben ik terug te vinden 

waar de mensen goed zijn voor elkaar, 
waar vrede is en geen pijn meer.

Maar elke keer raak ik je aan,
als de stralen van de zon.

Een vader blijf ik, ook al ben ik er niet meer.
Als je wandelt aan de zee; kijk naar de sporen in het zand,

kijk dan goed want mijn voetstappen gaan met je mee,
je hele leven lang.

Ik rust uit.

 
 

 
 

Voor de steun en genegenheid danken we

Rino Verschelden en kinderen Rens en Senn

 
Voor de goede zorg danken we:

het team van WZC St.-Franciscus te Kwaremont,

Dr. Vercruysse en Dr. De Bruycker, zijn artsen.

 
Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van

 
De heer

Raphael Botteldoorn
echtgenoot van mevrouw Elva De Ruyver

geboren te Nukerke op 11 juli 1925 en overleden te Kluisbergen op 23 december 2020 
 

Door de huidige maatregelen nemen wij van hem afscheid  
in intieme kring op donderdag 31 december 2020 om 11.30 uur. 

U kan de dienst volgen via livestream. Ga naar de web-site van Uitvaartzorg D’hondt:  
www.uitvaartmetstijl.be en 10 min. voor aanvang klikt u op het vakje ‘livestream’.

De urne zal bijgezet worden in het columbarium op het kerkhof te Opbrakel. 
 

Dank voor uw medeleven en uw steun.


