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Liefste papa,

Wanneer morgen het eerste licht de boomkruinen van de tuin bereikt, zal alles anders zijn. 

De roodborstjes komen wel weer op het terras eten en de eerste krokussen piepen door het wintertapijt, 

maar jij bent er niet meer om hen te bewonderen.

Want soms zijn hoop en blijven vechten niet genoeg, soms zijn zelfs de beste dokters hun kaarten uitgespeeld. 

Liefste papa, we zullen je missen.

We zullen je missen wanneer The Beatles door de radio klinken en wanneer musje muis naar opa vraagt.

We zullen je missen wanneer de bijen de appelbloesems van de tuin bezoeken.

We zullen je missen wanneer we de eerste fles appelsap van het seizoen aansteken 

en wanneer de druiven beginnen te blozen in de late zomerzon.

We zullen je missen wanneer we een fles wijn op kwaliteit onderzoeken, wetende dat een mooi etiket er niet toe doet.

We zullen je missen, elke keer opnieuw, vier seizoenen lang.



Dankbaar dat hij nog zo lang in ons midden mocht zijn, nemen wij afscheid van

Bart Bouciqué
echtgenoot van Linde Van Elsen

geboren in Torhout op 8 oktober 1953 en thuis overleden op 26 januari 2021.

Ten gevolge van de huidige maatregelen zal het afscheid van Bart in beperkte familiekring plaatsvinden.

U kan de plechtigheid volgen via livestream op ZATERDAG 30 JANUARI 2021 om 09.30 uur 

via www.begrafenissenvandenbogaert.be/livestream

Na de plechtigheid zal zijn asurne worden begraven in het urnenveld op de begraafplaats in Zoersel.

Rouwadres: Ten Boslaan 9, 2980 Zoersel

Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be

Linde Van Elsen

Griet Bouciqué en Didier Le Lièvre

Brecht Bouciqué en Charlotte Kennis

Pauline

Gijs Bouciqué

Katrien Bouciqué en Willy Davidson

kinderen en kleinkinderen

Piet Bouciqué

Els Bouciqué en Ciarán Fletcher en kinderen

Anita Van Elsen en Toon Goetschalckx

kinderen en kleinkinderen

de familie Bouciqué - Jongbloet

de familie Van Elsen - Geudens

echtgenoot van

papa en opa van

broer, schoonbroer en nonkel van

delen in het verdriet

Speciale dank voor de goede zorgen aan dokter Van der Auwera, dokter Faes 

en thuisverpleging Zoersel: Sabine, Inge, Ellen, Alex en Inge.


