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Afscheid nemen doet zo’n pijn
Toch vonden we het fijn
Om tot het laatste moment bij je te zijn

Dankbaar nemen we afscheid van
de heer

Marcel Bogaert
echtgenoot van mevrouw Rachel De Bisschop
Geboren te Outer op 7 juni 1933 en
omringd door zijn familie overleden in
Zorgdorp “De Pastorij” te Denderhoutem op 5 juni 2019
Gesterkt door de ziekenzalving.
______
De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de kerk van Sint-Amandus te Denderhoutem op
woensdag 12 juni 2019 om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk om 9.50 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
Na de crematie zal de asurne van Marcel,
in familiekring, worden bijgezet in het colombarium
op de begraafplaats te Denderhoutem.
De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk op
zaterdag 3 augustus 2019 om 18.00 uur.

Dit melden u:
Rachel De Bisschop

zijn echtgenote
Zuster Gemma (†) (Elisabeth Bogaert)
Jozef (†) en Simonne Poelaert - Bogaert
Johan en Lutgard Poelaert - Vander Biest en kind
Wim en Hilde Moyson - Poelaert en kind (†)
Lieven (zijn petekind) en Inge Poelaert - De Brauwere en kind
Gaston (†) Bogaert
Aimé (†) en Yvonne (†) De Paepe - De Bisschop
Robert en Sonja Van Durme - De Paepe
		
kinderen en kleinkinderen
Marleen De Paepe, haar kinderen en kleinkind
		
haar partner Jan Van Gyseghem
Marcel (†) en Livina (†) Matthijs - De Bisschop
Gustaaf en Anita Matthijs - Bevernage
		
kinderen en kleinkinderen

zijn zus, neven en nichten
De families Bogaert - De Bisschop - De Decker - De Putter
Met dank aan de directie en het personeel van Zorgdorp De Pastorij
en zijn huisarts Dr J.P. Van Liefferinge
Er is gelegenheid een afscheidsgroet te brengen aan Marcel in het
Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op vrijdag en
dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Online condoleren kan via www.begrafenissen-bael.be
			
Rouwadres: Mevrouw Rachel De Bisschop
De Pastorij, kamer 201
Pastorijweg 2, 9450 Denderhoutem
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