Nooit nog zul je door de weide lopen,
waar ieder paard en iedere plant
getuigde van je zorgzame hand.
Nu gaat voor jou...
de hemeltuin open


Je was in eenvoud sterk en groot,
toegewijd voor zij die u dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van u bewaren.

Wij melden u het overlijden van

Jozef Van Dijck
weduwnaar van

Yvonne Bossaerts
Grootofficier van de Orde van Sint Joris
Medeoprichter van LRV, BWP,
Ponycommissie en BRP
op gewestelijk, provinciaal en nationaal vlak

Dit melden u met diepe droefheid
Harry en Chris Van Dijck - De Koninck
Steve en Lieselotte
Lukas
Peter en Hilde Cortebeeck - Van Dijck
Geoffrey en Rany
Lawrence en Ellen
♥
Marc en Carine Van Dijck - De Vos
Ines

Geboren op 9 maart 1930 te Broechem
en thuis, omringd door zijn familie, zachtjes ingeslapen
op 22 oktober 2021, gesterkt door de ziekenzalving.

Herman en Ria Van Soom - Van Dijck
Charlotte en Ali
Filiz Fien
Quinten

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartviering
op zaterdag 30 oktober 2021 om 10 uur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte,
Gemeenteplein te Broechem.

Ludo en Gudrun Van Dijck - Schlack
Eric en Debbie
Sam
Jan en Robin
Noah, Emma

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De bijzetting in het familiegraf geschiedt aansluitend op de begraafplaats te Broechem.
U kunt de viering mee volgen via deze link: https://youtu.be/x16k12Ix0Sc
Gelegenheid tot een laatste groet in het rouwcentrum Van den Bogaert
Herentalsebaan 831 te Wommelgem
op donderdag 28 oktober van 17 uur tot 19 uur in aanwezigheid van de familie.
Rouwadres: Familie Van Dijck - Bossaerts
p.a Begrafenissen Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, 2520 Ranst
online-condoleances via www.vandenbogaert-ranst.be

zijn broers en zussen,
zijn schoonbroers en schoonzussen,
zijn neven, nichten en verwanten,
De families Van Dijck, Bossaerts, Van den Heurck en Sebrechts.

Met speciale dank aan zijn huisarts Dr. Inge Jacobs,
Vanessa en collega’s OCMW
en het thuisverplegingsteam Ranst: Linda, Nele, Michel, Ilse.

