
 Zo dapper heb je gestreden, 
zo moedig heb je aanvaard. 
Rust zacht, we zullen je missen. 

 
Aan onze liefde werd ontnomen 

 
mevrouw 

 

Lisa De Witte 
 

weduwe van de heer Jan Antoon (Toin) De Ridder 
 

geboren te Asse op 13 januari 1938 en  
overleden te Asse-Walfergem op 9 september 2022 

voorzien van het sacrament van de zieken 

 
Dit melden u met droefheid: 
 

Jan† en Marleen Van Droogenbroeck – D’Haeyer en zoon 
     Bert en Nastassia en dochtertje Nora 
André en Ariane Van Droogenbroeck – De Borger en kinderen 
     Carl en Joke en zoontje Fen  
     Mats haar neven, nichten en hun kinderen 
 

Kevin en Ann Korte – De Ridder en kinderen 
     Lore en Elien 
Wim en Marlies Van den Eynde – De Ridder haar petekinderen en hun kinderen 
  

De families De Witte, De Ridder, De Bondt en Pletinckx 
 

Dank aan het personeel van het wzc Walfergem voor de goede zorgen 
  

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de Sint-Hubertuskerk te Asse-Terheide op 

zaterdag 17 september 2022 om 11.15 uur 
gevolgd door de begraving op de rustplaats van Asse-Terheide bij haar man zaliger  

  

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.55 uur 
 

Gelegenheid tot een laatste groet aan Lisa in het 
rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69 te Asse,  

op vrijdag van 18.30 tot 19.00 uur 

 

 
ZIJ RUSTE IN VREDE  

 
Rouwadres: P/a Van Hemelrijck tav de familie De Witte 

 
Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32 
Condoleren via begr-VanHemelrijck.be 
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