
 
Kristel Ronsse & Joke en Tom De Maerteleire   

zijn echtgenote en kinderen

Cyriel De Maerteleire † - Christiana Reyné †
Nestor Ronsse † - Inès Decabooter - Renaat Dhont †

zijn ouders en schoonouders

Guy Ronsse - Annie Antheunis en familie
Eric Ronsse - Kim De Jaeghere en familie
Martin Ronsse

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De neven en nichten van de families  
De Maerteleire – Reyné en Ronsse – Decabooter.

Met dank aan: 
Ambulancedienst Kenny Snoeck en Lance Decabooter,
Spoedarts Dr. Bart Vanderheyden.
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Telkens als men denkt 
het gaat niet meer, 

schijnt er toch ergens een lichtstraal 
keer op keer, 

die de kracht en moed geeft 
om verder te leven.

 
 

Woorden zijn machteloos
tegenover het lot.

Enkel een aanwezigheid, 
een gebaar, een gedachte

helpen om te kunnen doorgaan.

 
Vorige week heeft niet alleen de mooiste,  
maar ook de beste en liefste papa ons verlaten…
Veel te vroeg en ook veel te onverwachts…
Je blijft onze grote held papa!  
We houden van jou en gaan altijd denken aan jou!
Waak goed over ons.

Joke
Mis je papa
Je blijft altijd verder leven in mijn hart.
Beste papa die ik me maar kon wensen.
We love you.

Tom
Niet IK, niet JIJ, maar WIJ.  
Wij waren een “goede tandem”.
Jij was behulp- en zorgzaam,  
een man van weinig woorden,  
droge humor,  
een familieman met een gouden hart.
Tony, Toontje, papa,  
ik ben er zeker van dat je ons goed  
zal blijven beschermen.

Kristel

 
Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van 

 
De heer

Tony De Maerteleire
echtgenoot van mevrouw Kristel Ronsse

geboren te Deinze op 8 juli 1965 en onverwachts overleden te Oudenaarde op 26 januari 2021
 
 

Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen heeft het afscheid plaatsgehad in intieme kring.

Wie dit wenst, kan de plechtigheid herbekijken  
op de website van uitvaartzorg D’hondt: www.uitvaartmetstijl.be

De asurne van Tony zal begraven worden op het urneveld van de begraafplaats te Zingem. 

Dank aan allen die Tony genegen waren en hem verder bewaren in hun hart.


