Ga maar mooie ster.
Ik laat je los.
Je bent nu vrij.
Ga maar mooie ster.
Jij blijft voor altijd
dicht bij mij.
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De heer

HENRY VAN ZANTEN

De heer

echtgenoot van Nicole WILLEMS

HENRY VAN ZANTEN

Geboren te Eindhoven (Nl.) op 16 december 1963
en thuis te Oostham te snel van ons heengegaan op 13 mei 2022.

echtgenoot van Nicole WILLEMS
Geboren te Eindhoven (Nl.) op 16 december 1963
en thuis te Oostham veel te snel van ons heengegaan op 13 mei 2022.

Dit melden u met droefheid:
Nicole VAN ZANTEN-WILLEMS,
Chris RAFFO,
Astrid HOMAN,
Maarten VAN DER POL,
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En ieder die hem lief was

En ieder die hem lief was
Op woensdag 18 mei 2022 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, amen met diegenen die hem lief waren,
Henry te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.
Op woensdag 18 mei 2022 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met diegenen die hem lief waren,
Henry te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.
Op donderdag 19 mei 2022 om 13.30 uur word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans voor
de afscheidsplechtigheid rond de urne van Henry, waarna zijn urne thuis een mooie plaats zal krijgen.

Begrafenissen Heselmans, Tessenderlo, tel. 013/66 10 87
www.heselmans.be
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Rouwadres:
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