Meldert, 17 augustus 2019
Elke gedachte als een bloem met dank gekleurd
schikken tot een ruiker van herinnering.

Virginie is
echtgenote van
René VAES
moeder en bomma van

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

Virginie Jans
echtgenote van René Vaes
Lid van het Sint-Willibrorduskoor te Meldert
Lid van Samana, Okra en KVLV te Meldert
Ere-lid van de Kon. Sint-Willibrordusfanfare te Meldert

Geboren te Paal op 17 augustus 1929 en op haar 90e verjaardag,
liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan in Woonzorgcampus Melderthof te Meldert

De familie nodigt u uit om samen de uitvaart bij te wonen
in de parochiekerk Sint-Willibrordus, Zelemsebaan 1 te Meldert,
op donderdag 22 augustus 2019 om 10.30 uur.
Nadien begeleiden we Virginie naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats te Meldert.
Groeten en rouwbetoon kunnen vooraf in de kerk vanaf 10 uur.
Er is gelegenheid om Virginie te groeten in aanwezigheid van
de familie bij uitvaartverzorging Hansen, Stationsstraat 89
te Zelem, op woensdag 21 augustus 2019 van 19 tot 19.30 uur.
Er is parkeergelegenheid aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8)
of achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)

Georges † VAES
Dany en Ria ILSBROUX-VAES
		 Ine en Tom
			Daan, Lars
		 Katrien en Karel
			Sam
Ludo en Carina VAES-VANGENECHTEN
		 Jeroen en Lindsay
			Emma, Louise
		 Hendrik en Charlotte
Stefan en Nadia VAES-REEKMANS
		 Deborah en Jelle
			Finn
		Messalina
Guy en Inge VAES-HUYBRECHTS
		Janne
Delen mee in dit verdriet:
haar schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven.
De families JANS-LINSEN en VAES-REYNDERS.
Met oprechte dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
thuisverpleging Sandy Vanberghen en team,
de medewerkers van Gezinszorg te Lummen,
het verzorgend personeel van Woonzorgcampus Melderthof.
Rouwadres:
t.a.v. familie Virginie Jans
p/a Stationsstraat 89 - 3545 Zelem

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

