
Omgeven met de dankbare genegenheid van haar familie,
is rustig van ons heengegaan

MEVROUW

Monika ‘Monique’ T’Joens
weduwe van de heer Noël Vandenbogaerde (1928 - 2003)

geboren in Zwevegem op 7 december 1933 
en overleden in Kortrijk op 1 januari 2021, 
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid zal omwille van de huidige 
coronamaatregelen plaatsvinden in intieme kring  

op donderdag 7 januari 2021 om 14 uur en kan live gevolgd  
worden via http://ervine.be/messiaen-begrafenissen-zwevegem/ 

kies STREAM 1 - paswoord: tjoens01

Een laatste groet aan Monika ‘Monique’ kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a in Zwevegem, 

iedere werkdag van 15.30 tot 18.30 uur 
tot en met woensdag 6 januari 2021.

Rouwbetuigingen: Familie Vandenbogaerde - T’Joens
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

† Jean-Marie en † Carine Vandenbogaerde - Verhue
Michaël en Kelly Bauwens - Vandenbogaerde

           Milan en Matteo
Tommy en Debby Troch - Vandenbogaerde

           Yaron

Frank en Martine Vandenbogaerde - Becquembois
Benoit Caulier en Louise Hernandez

           Line en Léane
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Jean en Elisabeth Deviaene - T’Joens
† Roger Demeire - Christiaan en Simonne De Brabandere - T’Joens 
en familie
† Gilbert en Richarda T’Joens - Vanneste en familie
Germain en † Jeannette Rigolle - T’Joens en familie

† Roger en † Marie-Louise Vermeersch - Vandenbogaerde en familie
† Jules en † Andrea Vandenbogaerde - Dubus en familie
† Michel Vandenbogaerde
† Gustaf en † Yvonne Vandenbogaerde - Peyskens en familie

haar zussen, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten

De families T’Joens - Vancauwenberghe en Vandenbogaerde - Tiege

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts dr. Sander Hooghe,
haar thuisverpleging en gezinshulp,
het dagverzorgingscentrum De Zilverberk in Zwevegem,
de directie, de dokters en het personeel van AZ Groeninge  
in Kortrijk, in het bijzonder Geriatrie 4,
haar vriendinnen en de buren voor hun genegenheid en steun.
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We hebben zoveel mooie herinneringen
aan momenten groot en klein
die zorgen voor een lach
naast verdriet en pijn. 


