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†
De heer

GEORGES JANSSENS
weduwnaar van Rosa VAN DEN BROECK († 2019)

Geboren te Tessenderlo op 25 maart 1933 
en zachtjes ingeslapen in het Algemeen Ziekenhuis te Diest op 25 september 2021.

Dit melden u met droefheid:

Eric en Chantal BEETS-JANSSENS,
 Jordy en Yulia,
  Gleb,
  Teo,
 Kenneth,
 Glenn,

Wilfried en Annick ONGENA-JANSSENS,
 † Indy,
    zijn kinderen, kleinkinderen
    en achterkleinkinderen;
zijn zussen, neven en nichten;

de families 
JANSSENS-GIELEN en VAN DEN BROECK- VAN IMPE.

Met dank aan zijn huisdokter, het verplegend personeel van het Wit-Gele kruis, in het bijzonder Annika en het personeel 
van Ferm Thuiszorg.

Op donderdag 30 september 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, Georges te 
groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

Op vrijdag 1 oktober 2021 om 13.30 uur word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans voor 
de afscheidsplechtigheid rond de urne van Georges.

De crematie en de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats ‘Hoogveld’ te Tessenderlo zal in intieme 
kring plaatsvinden.

Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon. 
Maar deze strijd was niet te winnen. 

Tranen staan stil en zwijgend in onze ogen, 
als herinnering om wat te vlug voorbij moest gaan.
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