
Dit melden u met diepe droefheid:

Koen BOGAERT

geboren te Gent op 16 april 1955
en er na een moedig gedragen ziekte

onverwachts overleden in het A.Z. Maria Middelares
op 25 mei 2022.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden 
in het crematorium "Westlede", Smalle Heerweg 60 te Lochristi

op donderdag 2 juni 2022 om 10.00 uur.
Na de crematie wordt de asurne aan de familie toevertrouwd.

Rouwadres: HEYSE Rouwcentrum
t.a.v. Familie BOGAERT
Hundelgemsesteenweg 381 - 9820 Merelbeke. 

de heer

Rouwcentrum Heyse, Hundelgemsestw. 381, Merelbeke, Tel. 09 / 230.79.32

Nico en Peggy HULSTAERT - DE SCHRIJVER
 Jonas
 Elien
Tom en Amelie BOGAERT - ECARNOT
 Lore
 Lize  zijn kinderen en kleinkinderen

 Axelle  hem zeer toegenegen

Na een leven vol liefde, zorg en toewijding
is aan onze genegenheid ontvallen

†

Met oprechte dank aan zijn huisarts,
aan de directie en het personeel van het A.Z. Maria Middelares.

echtgenoot van mevrouw Martine DE BACKER

Een leven lang zorgzaam geweest,
Een hand die zwaaide als we gingen
en nog vele mooie dingen,
zijn herinneringen
aan onze pépé, onze pa, onze Koen.

De families
BOGAERT - DE CLERCQ en DE BACKER - JOLIET.

Ambtenaar op rust bij de FOD Financiën.

Martine DE BACKER  zijn echtgenote

Gerda BOGAERT,
 kinderen en kleinkinderen
Geert en Patricia BOGAERT - LASSEEL
Rudy (†) en Linette DE BACKER - MATTHYS,
 kinderen en kleinkinderen
Fernand en Claudine IMPE - DE BACKER,
 kinderen en kleinkind

zijn zus, broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Koen kan begroet worden in het mortuarium
van het A.Z. Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30 te Gent

op vrijdag, zaterdag en maandag van 09.00 u. tot 12.30 u.
en van 13.00 u. tot 17.30 u.,

op dinsdag tot 20.00 u en op woensdag tot 16.00 uur.

Gilbert (†) en Diane (†) BOGAERT - DE CLERCQ  zijn ouders
Jules (†) en Jacqueline DE BACKER - JOLIET    zijn schoonouders


