
Ik ben zo moe na deze lange reis, 

al wat ik vraag is een rustige slaap 

en dromen over hen die ik liefhad. 
 

Met groot verdriet melden wij u het overlijden van 
 

Marcel Jacobs 
Oud-scheidsrechter KAVVV 

Trouw lid van “De Eerlijke Vink” Ledeberg 
 

Weduwnaar van mevrouw Annie Lorang 

Levensgezel van Monique Vonck 
 

geboren te Ninove op 23 februari 1948  

en omringd door zijn naasten, overleden in de  

Palliatieve Zorgeenheid OLV Ziekenhuis Campus Asse  

op 6 november 2016, gesterkt door de Sacramenten  

van de H. Kerk. 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om  

samen met ons afscheid te nemen van Marcel  

in de Sint-Gaugericuskerk te Roosdaal - Pamel (Brusselstraat)  

op zaterdag 12 november 2016 om 10 uur. 
 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in 

voornoemde kerk vanaf 9.30 uur. 
 

 Nadien zullen we de asurne van Marcel begraven 

in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats 

van Roosdaal (Lostraat). 

Er is een autobus voorzien. 
 

Namis in voornoemde kerk  

op zondag 27 november 2016 om 10.30 uur. 

Zijn levensgezellin 

  Monique Vonck 

Zijn kinderen 

  Björn en Sandra Triest-Jacobs 

   Tony en Danaë 

  Bruno Jacobs (†) 

  Frederik en Elke Jacobs-Du Rangh 

   Mats en Rune 

Zijn broers, schoonbroers en schoonzussen 

  Herman en Marcella Jacobs-De Vos 

   kinderen en kleinkinderen 

  Marc en Christa Jacobs-Everaert 

    zijn zoon en partner   

  Jean-Pierre en Elise De Smet-Lorang 

   zoon, vriendin en kleinkind 

  Leopold en Suzanne Beeckman-Lorang 

   zoon, schoondochter en kleinkind. 
 

Delen in dit verdriet: 

de kinderen en kleinkinderen van zijn levenspartner: 

  Mario en Carla Michiels-Wynendaele en zoon 

  Danny en Caroline Duyms-Wynendaele en zoon 

  de neven, nichten en verwanten. 
 

De families Jacobs, Lorang, Vonck, Heymans en Renders. 

 

Speciale dank aan zijn huisarts dokter Gijssels, 

de thuisverpleging Arlette, Els en Annemieke en het personeel van  

de Palliatieve Zorgeenheid OLV Ziekenhuis, Campus Asse. 
 

U kan Marcel nog een laatste groet brengen in de groetkamer         

van het rouwcenter Segers op woensdag 9 november                     

tussen 18 uur en 19 uur. 
 

Rouwadres: familie Jacobs 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 
 

Digitaal condoleren via  

www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Roosdaal tel. 054/331764   


