
Als er geen tijd is voor afscheid
Doet de pijn meer zeer
Als het vertrek zo plots is
Is het gemis des te meer

Geheel onverwacht is veel te vroeg van ons heengegaan

Jan Delarivière
‘Larry’

Geboren te Gent op 18 mei 1971 en plots overleden te Gent op 26 december 2021. 

Levensgezel van
 Mia Braeckevelt
Papa van 
 Lisa Van Renterghem en Egon Geldhof
 Emma Van Renterghem en Lucas Hendrikx
Zoon van 
 Johan en Lieve Delarivière - De Decker
Broer en schoonbroer van
 Filip en Mieke Tack - Delarivière
 Inge Braeckevelt
Pepe van
 Geike Tack
 Floor Tack

De families Delarivière, Braeckevelt, De Decker en Tack.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 5 januari 2022 om 11 uur 
in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi.

Omwille van de huidige coronamaatregelen zal deze in beperkte kring plaatsvinden. 

De plechtigheid kan digitaal gevolgd worden via volgende link
https://crematoriumwestlede.livestream.fdesigner.eu/login - streamcode: JanDelariviere

U kan Jan een laatste groet brengen in het funerarium De Piramide,
Hoeksken 17 te Evergem, op dinsdag, woensdag en 

donderdag tussen 15 en 18 uur, enkel na telefonische afspraak 09 227 82 72.

Correspondentieadres: Uitvaartcenter De Piramide, 
t.a.v. familie Delarivière, Hoeksken 17, 9940 Evergem.

www.uitvaartcenterdepiramide.be

Op verzoek van de familie vragen wij om geen bloemen noch kransen te voorzien.

We konden je niet helpen
Wat had je toch zo een pijn
Toch willen we nog elke dag

Dat jij voor altijd bij ons kon zijn

We nemen afscheid van

David Ridel
geboren te Gent op 6 februari 1976 en overleden 

in het AZ Sint-Lucas Gent, omringd door zijn dierbaren, op 20 december 2021. 

David leeft verder in het hart en de herinnering van

Arnold(†) en Hilda Ridel - Van Belle
zijn ouders,

Christien en Kurt Ridel - De Poorter,
 Dean, Daphne en Brian en dochtertje Ellie
Veronique Ridel,
 Xander, Marit, Rianne (zijn metekind)
Pieter en Els Ridel - De Baets,
 Kay, Kjell, Kyarah en Jesse, Kylian, Kalilah
Veerle Ridel

zijn zussen, broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten,
Cecile Van Belle

zijn meter.

Delen mee in ons verlies: zijn ooms, tantes, neven, nichten en zijn vele vrienden.

Met dank aan de dokters en verplegend personeel van de IZ AZ Sint-Lucas Gent.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van David
tijdens de plechtigheid in het Crematorium Westlede te Lochristi

op dinsdag 28 december 2021 om 9.30 uur.

Na de crematie geven we de as van David terug aan de natuur
op de strooiweide van de begraafplaats te Wippelgem.

U kan David een laatste groet brengen in het funerarium De Piramide,
Hoeksken 17 te Evergem, op woensdag en donderdag tussen 15 en 18 uur en 

op vrijdag tussen 14 en 16 uur, enkel na telefonische afspraak 09 227 82 72.

Correspondentieadres: Uitvaartcenter De Piramide, 
t.a.v. familie Ridel, Hoeksken 17, 9940 Evergem.

www.uitvaartcenterdepiramide.be


