
L I E V E N  D H A E Z E

29.04.1954
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gewezen gemeenteraadsvoorzitter te Ronse
voorzitter van Marnixring Ronse Taalgrens

bestuurslid en mede-oprichter van N-VA Ronse
stichter en ere-voorzitter van Klijpe Midsummer

ere-voorzitter van Levensloop Ronse en ‘Vechter’
ere-voorzitter van Landelijke Gilde Ronse

gewezen lid van het directiecomité van De Nieuwe Haard Ronse
kaderlid bij CERA en KBC

gewezen voorzitter Klijpekoor
voorzitter, bestuurslid en spelend lid van talrijke sportverenigingen

maar bovenal gerespecteerde, graag geziene vriend en levensgenieter

oprechte dank aan Prof. Dr. Kröger en verzorgend team van UKE Hamburg - Eppendorf
en zijn vele professoren, dokters en verzorgend personeel in UZ Leuven, 

AZ Sint-Jan Brugge en AZ Glorieux Ronse

gedachtenissen en steunbetuigingen zijn welkom op 
BQ Funerarium – Peperstraat 20, 9600 Ronse met vermelding ‘Familie Dhaeze’

online condoleren: www.funerarium-bq.be
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Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

En alle beetjes die je stierf

‘t is vreemd, maar die vergeet je

Het is je dikwijls zelfs ontgaan

je zegt: ‘Ik ben een beetje moe!’

Maar op een keer

dan ben je aan je allerlaatste beetje toe

                                              Toon Hermans

omringd in liefde nam hij - sterk zoals hij was - een laatste adem

L I E V E N  D H A E Z E
geboren te Ronse op 29 april 1954 

moedig, trots en met een eindeloze wilskracht 

heeft hij zijn laatste scherpe(n) bergtop overwonnen

op 10 november 2020

we eren Lieven - omwille van de huidige maatregelen - in intieme kring  

in de kerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand, Klijpe te Ronse  

op woensdag 18 november 2020 om 11.00 uur waarna wij hem  

begeleiden naar zijn gewenste rustplaats naast zijn ouders op Hogerlucht - Ronse

de plechtigheid is te volgen via live stream: 
www.uitvaartstream.be/lievendhaeze

een verdiende herdenkingsmis en -moment voor iedereen 

zal op een later tijdstip plaatsvinden

hij was

weduwnaar van Rita Deruyck (†) partner van Sylvie Van Overmeeren

papa van Valerie Dhaeze en Greg Raes papa van Felien (†) en Juliet (†) Dhaeze

 Arnaud Dhaeze en Kelly Simon  Winne Dhaeze

broer, schoonbroer en geliefde nonkel van

Johan en Lucie Dhaeze - Vergeynst, kinderen en kleinkinderen

Lieve en Erik Dhaeze - Verdonckt, kinderen en kleinkinderen

Marijke en Luc Dhaeze - Vandendaele, kinderen en kleinkinderen

Marleen en Jan Dhaeze - De Smet, kinderen en kleinkinderen

Steven en Ann Dhaeze - De Bock, kind en kleinkind

peter van Hannelore Dhaeze

schoonzoon en schoonbroer van 

Marcel en Yvonne Deruyck - Delmulle Gilles en Maryline Van Overmeeren - Lemoine

Dirk, Rudy (†) en Frank (†) Deruyck,  Angélique en Bart Van Overmeeren - Willaert

kinderen en kleinkinderen  en kind

 Muriëlle en Dieter Van Overmeeren - De Vos

 en kinderen

familie van 

de familie Dhaeze - Dhaeze

de familie Deruyck - Delmulle

de familie Van Overmeeren 

de familie Lemoine - Fort
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