
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van onze va en opa 

 

Jaak Van Bogaert 
verdienstelijk parochiaan van de parochie  

Sint-Apollonia Ledeberg 

 

echtgenoot van Monique Ghijsels  
 

geboren te Temse op 6 augustus 1945 

en zachtjes thuis overleden te Roosdaal op 20 mei 2022,  

gesterkt door de Ziekenzalving. 
 

 
We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  

afscheid te nemen van Jaak in de St.-Apolloniakerk, Kapelleweide 

te Ledeberg-Roosdaal op vrijdag 27 mei 2022 om 11 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.30 uur. 

De crematie en bijzetting van de asurne in de urnentuin                                       

op de begraafplaats van Roosdaal-Lostraat heeft op later tijdstip                            

in familiekring plaats. 

 

 

Hij blijft verder leven in de herinnering van: 

 

Monique Ghijsels,                                                               zijn echtgenote; 

 

Peter en Katrien Van Bogaert-De Cuyper, 

Joris en Hylke Van Bogaert-Vanden Eede, 

Ruben en Nele Van Bogaert-De Kock, 

Steven en Geertrui Matthijs-Van Bogaert, 

Christoph en Klara Raspoet-Van Bogaert,                       zijn kinderen; 

 

Aafje en Benthe Van Bogaert, 

Guus en Jozefien Van Bogaert, 

Flore, Stien en Jakob Van Bogaert, 

Wannes en Nette Matthijs, 

Robbe, Fenne en Ise Raspoet,                                      zijn kleinkinderen; 

 

de families Van Bogaert en Ghijsels. 

 

 

Een woord van dank aan de huisarts Dokter Karel De Pever                                    

en de thuisverpleegsters Sara, Saskia en Linda voor de                                      

liefdevolle zorgen die Jaak mocht ontvangen en iedereen die Jaak                            

de laatste maand met liefde en vriendschap heeft omringd. 

 

Gelegenheid om Jaak nog een laatste groet te brengen                                 

wordt u geboden in de groetkamer van het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 

te Roosdaal op woensdag 25 mei van 18 uur tot 19 uur. 

 

Bloemen noch kransen, graag een gebed. 

 

 

 

Schriftelijk condoleren: 

 Familie Jaak Van Bogaert 

 p/a rouwcenter Segers 

 Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via   

www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 
 

                             Rouwcenter Segers, uitvaartverzorging Roosdaal..  Tel. 054 33 17 64 

‘O, als ik dood zal, dood zal zijn 

kom dan en fluister, fluister iets liefs, 

mijn bleke ogen zal ik opslaan 

en ik zal niet verwonderd zijn. 

En ik zal niet verwonderd zijn; 

in deze liefde zal de dood 

alleen een slapen, slapen gerust 

een wachten op u, een wachten zijn.’ 


