Meldert, 25 april 2019
Als je mij zoekt, zoek dan in je hart,
daar heb ik mijn plaats gevonden,
daar ben ik voor altijd bij jou.

Joske is en blijft
papa en opa Diest van

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar
om wat hij voor ons betekend heeft
melden wij u het overlijden van

Georges ‘Joske’ Sneyers
Werknemer op rust bij de NMBS
Gewezen lid van BC Rood-Wit Meldert

Geboren te Diest op 7 oktober 1952 en er liefdevol omringd
zachtjes van ons heengegaan in P.Z. Sint-Annendael
op 25 april 2019.
De familie nodigt u uit om samen de uitvaart bij te wonen
in de parochiekerk Sint-Willibrordus, Zelemsebaan 1
te Meldert-Lummen, op donderdag 2 mei 2019 om 10.30 uur.
De crematie, gevolgd door de begraving van de urne op de
begraafplaats te Meldert heeft plaats in besloten kring.
Groeten en rouwbetoon kunnen vooraf in de kerk vanaf 10 uur.
Er is gelegenheid om Joske te groeten in aanwezigheid van
de familie bij uitvaartverzorging Hansen, Stationsstraat 89
te Zelem, op dinsdag 30 april van 19 tot 19.30 uur.
Er is parkeergelegenheid aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8)
of achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)

Katrien SNEYERS
		Ella-Marie
		Louise
Lotte en Marc SNEYERS-PORTERS
		Marth
broer, schoonbroer en nonkel van
Lucienne en Valère SNEYERS-BUTTIENS,
		 kinderen en kleinkinderen
Rudi en Marleen SNEYERS-DE JONGHE
		en kinderen
Delen mee in dit verdriet:
zijn nonkels, tantes, neven en nichten.
De families SNEYERS en SCHOOFS.
Met oprechte dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
medebewoners, begeleiding en het ganse team van afdeling 			
Sint-Andries van het P.Z. Sint-Annendael te Diest,
de medewerkers van Panal.
Rouwadres:
t.a.v. familie Joske Sneyers
p/a Stationsstraat 89 - 3545 Zelem
Geen bloemen of kransen, liever een gift t.v.v. afdeling Sint-Andries
op rek n° BE42 1430 6222 0854 o.v.v. Joske Sneyers / Sint-Andries.

Uitvaartverzorging bvba • Geetbets 011 58 73 46 & Zelem-Halen 013 44 43 43

Inl. Dominique Porters, koster, Meldert 013 33 72 19
Online condoleren: www.hansenbvba.be

