CLEMENT
1 9 2 7

-

B O G A E RT S
2 0 1 8

Ik heb een goede jeugd en een heel fijn leven gehad.
Het is goed en genoeg geweest.
Ik ben content, ik had nooit gedacht om 90 te worden.
Ik heb op mijn manier genoten.

De heer

Clement Bogaerts
Weduwnaar van mevrouw

Maria Paesmans († 2016)
Hij werd geboren te Hasselt op 15 december 1927,
en is rustig ingeslapen in het bijzijn van zijn familie,
in het Jessa ziekenhuis campus Virga-Jesse
te Hasselt op 25 augustus 2018.
Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen
van Clement tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden
in de Sint-Lambertuskerk van Sint-Lambrechts-Herk,
op vrijdag 31 augustus 2018 om 10.30 uur,
gevolgd door de begraving op het kerkhof
van Sint-Lambrechts-Herk.
Samenkomst in de rouwkapel van de kerk vanaf 10 uur.
U kan Clement een laatste groet komen brengen
in het uitvaartcentrum Heidi Wendelen,
Kolmenstraat 139, 3512 Stevoort
op donderdag 30 augustus 2018 van 19 uur tot 20 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:
Valentin en Griet VANDENHOUDT - BOGAERTS,
		Cas en Nele van BERKEL - VANDENHOUDT,
			Luca en Matteo
		
Dennis en Sofie VANDENHOUDT - VERSTAPPEN,
Roland en Marleen BOGAERTS - VANDERSMISSEN,
		Ruben en Stefanie BOGAERTS - GROSEMANS,
			
Omer, Jef en Pauline,
		
Filip en Liesje OLAERTS - BOGAERTS,
			Mathieu en Martha,
Fred en Marijke BOGAERTS - BRIERS,
		Lennaert en Wendy BOGAERTS - CLENAERTS,
			Matti,
		
Robbert en Aurélie BOGAERTS - BEMELMANS,
Gert en Sabine BOGAERTS - STEVENS,
		Lien,
Wim en Els BONNÉ - BOGAERTS,
		Maxime,
		
Jeroom,
		



zijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
Delen verder in hun verdriet:
zijn schoonzussen en schoonbroers, nichten en neven.
De families: BOGAERTS - PAESMANS - VENDRIX - THOELEN.

Met dank aan zijn thuisverpleegster Petra
en aan familiehulp Kristien en Geneviève.
Mogelijkheid tot online condoleren op
www.heidiwendelen.be en/of www.inmemoriam.be.
Rouwadres:
p/a Uitvaartcentrum Heidi Wendelen Familie BOGAERTS.

