Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Je wilde niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.
Je was zo graag nog even gebleven
Helaas, ‘t heeft niet mogen zijn
Zachtjes gleed je weg uit dit leven
Veel te plots, maar zonder pijn

Met verdriet in ons hart,
maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven,
hebben wij afscheid moet nemen van

Marie-Louise Cool

de heer

Georges “Jos” Bogaert
Lid van seniorenclub BASF
Lid van De Zeelieden van Belgian Ships Archive
Geboren te Antwerpen op 20 november 1942
en zachtjes van ons heengegaan
in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 11 mei 2019

Echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Cool

Vorige strijd had je nog gewonnen
Deze keer echter was ‘t onbegonnen

Dit melden u diep bedroefd:

U wordt uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de uitvaartdienst op ZATERDAG 18 MEI 2019 om 10.30 uur
in de St.-Cordulakerk te Schoten-centrum.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 10.10 uur
in voornoemde kerk, St.-Cordulaplein.
De urne van Georges zal thuis een speciale plaats krijgen.
Gelegenheid tot groeten in het uitvaartcentrum Daems,
Churchilllaan 20 te Schoten,
van dinsdag tot en met donderdag tussen 9 uur en 18 uur
telkens na afspraak tel 03.658.45.61

Danny en Chantal Bogaert - Didden
Laura Bogaert
Tom Bogaert en vriendin Danaë Verlooy

zijn echtgenote
zijn zoon en schoondochter

zijn kleinkinderen

Jean-Paul en Bea Bogaert - Depoorter
kinderen en kleinkinderen
zijn broer, schoonzus, neven en nichten
De familie Bogaert en Cool.
Met dank aan zijn huisarts dr. Veerle Van Raemdonck en een
speciaal woord van dank voor de dokters en het personeel van afd. 3 C
van het ZNA Jan Palfijn voor de toegewijde en liefdevolle zorgen en steun.

BLOEMEN, NOCH KRANSEN.

