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De familie dankt u van harte om uw blijken
van vriendschap en genegenheid tijdens zijn leven

en om uw medeleven met hun verdriet
bij zijn heengaan.

De heer Norbert Redant
echtgenoot van mevrouw Betty Van Den Bossche

geboren te Aalst op 9 februari 1951
en godvruchtig overleden te Gent op 13 februari 2021

Zover we konden zijn we met je meegegaan, nu moeten we je laten gaan.
Met droefheid melden wij het heengaan van

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Norbert
maar gezien de huidige coronamaatregelen zal de plechtigheid plaatshebben in familiale kring,
in de Aula van Uitvaartzorg De Pauw te Beerlegem, zaterdag 20 februari 2021 om 11.00 uur

Na de plechtigheid zullen we de as van Norbert bijzetten in het columbarium
op de begraafplaats Sint-Anna te Rozebeke.

U kan de uitvaart live volgen via onze website www.depauwzwalm.be,
tabblad LIVESTREAM - openbaar 10 min. voor begin

online condoleren www.depauwzwalm.be

Hij blijft verder leven in het hart van:
zijn echtgenote,

Betty Van Den Bossche
zijn kinderen en kleinkind,

Geert en Wendy Redant - Branswijk
Mouna

zijn zus, broer, schoonzus, schoonbroer neven en nichten.
De families Redant - Neerinckx, Van Den Bossche - Van de Casteele.

U kan Norbert een laatste groet brengen in het funerarium
van Uitvaarzorg De Pauw op afspraak.

Met dank aan:
zijn huisarts Anne-Marie Van Der Linden, zijn kinesist Nico Vekeman
het thuisverplegend personeel  Stefanie Melkebeke
directie en personeel AZ Sint-Elisabeth Zottegem, Jan Palfijn Gent

Vader,
Een vechter, zoals we van je gewend

waren tot op het laatste moment.
Je was een man van weinig woorden,

duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden.
Een man, een vader waar je op kon bouwen met een woord

waar je op kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht

en juist dat bepaalde in alles je gezicht.
Zo bescheiden ben je gestorven.
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