
 

         Je was een rots in de branding 

         en koerste recht door zee. 

         Je trotseerde storm en golven 

         alleen had je de wind op het einde niet meer mee. 

 

de heer 

Jaak Van Uffel 

 
de ‘coach’ van MTB De Jeirdollen 

 
echtgenoot van mevrouw Diane Goyvaerts 

 
 

Geboren te Rijmenam op 11 juni 1953 
en van ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 19 december 2022. 

 
Wij nodigen u uit samen met ons afscheid te nemen van Jaak 

op woensdag 28 december 2022 om 10.30 uur in de parochiekerk van Sint-Martinus, 
Sint-Maartensberg te Rijmenam, gevolgd door de plaatsing van de asurne in het urnenveld 

op de begraafplaats van Rijmenam, Weynesbaan. 
 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur. 
 
 

U kan Jaak een laatste groet brengen in het funerarium van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden, 
Imeldalaan 9,  op vrijdag 23 december 2022 van 11 tot 12 uur. 

 
Met dank aan zijn huisarts Dr. Huybrechts, Dr Carton en haar team van Geneeskunde 1 en 4, het Wit-Gele Kruis 

en een speciale dank aan Patrick ‘Joske’ Vercammen, voor altijd in zijn hart. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit melden u met diepe droe eid: 
 
 
Diane Goyvaerts 

zijn echtgenote, 
Patrick en Cindy Verstraete - Van Uffel 
 Emma en Louis 
Joachim en Katrien Van den Wijngaert - Van Uffel 
 Warre en Amelie 

zijn kinderen en kleinkinderen, 
 
Guy en Marleen Stas - Van Uffel 
 kinderen en kleinkinderen 
Gust † en Lea † Goyvaerts - Mollekens 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Albert en Nathalie Peeters - Goyvaerts 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Ronny en Simonne Ploegaerts - Goyvaerts 
 en zoon 
Willy † en Monique Goyvaerts - Storms 

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. 
 
De families Van Uffel en Goyvaerts. 

 
 
 
 

Correspondentieadres: 
 Familie Van Uffel 

 p/a Dieter Maes Uitvaartzorg 
 Dorp 62 - 2820 Bonheiden 

online condoleren: www.dietermaes.be 
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