
Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons betekend,
plotseling uit ons leven gedreven blijf je in onze harten leven.

Jij hield zoveel van ons. Wij houden zoveel van jou.
Ongewild en onverwacht niemand had dit gedacht.

Rust zacht, liefste moeke. We dragen je levenslang in ons hart.

Godelieve Janssens
Weduwe van Mil Janssens

geboren te Antwerpen op 12 november 1938
en thuis overleden op 10 januari 2023.

U wordt uitgenodigd de rouwplechtigheid, met gelegenheid
tot groeten van de asurne, bij te wonen in de aula van het
rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,

op maandag 16 januari 2023 om 11 uur.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 10.45 uur.
(er is parkeergelegenheid parking Wijnegemhof,

achter taverne De Swaen)

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de asverstrooiing plaats op 
de verspreidingsweide van de begraafplaats van Wijnegem.

Tot en met donderdag 12 januari is er gelegenheid tot groeten
in het voornoemd rouwcentrum Peeraer,

na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Correspondentieadres:
Familie Godelieve Janssens

p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem

digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be

Dit melden u:

Jos en Marianne Nackaerts - Janssens,
Herman en Nicole Donckers - Janssens,
Chris en Marcella De Groof - Janssens,

haar kinderen,

Stefan en Vicky Van Berendonck - Nackaerts,
 Kytana en Kylani,
Gary en Silvy Nackaerts - Buermans, 
Nino Broeckx,
Kevin en Mariska Donckers - Deckers,
 Lorena,
Lorenz en Sarina Van Riel - Donckers,
 Fem en Tess,
Tim en Elke De Groof - Capenberghs,
 Lily,
Bas en Tania Rops - De Groof, 

haar klein- en achterkleinkinderen,

René † en Anny † Smet - Janssens,
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Fons † en Maria Mariën - Janssens,
 kinderen en kleinkinderen,
Karel en Hilda Janssens - Urkens,
 kinderen en kleinkinderen,
Rik † en Simonne † Janssens - Denolf,

haar zus, broer, schoonzus, neven en nichten,

De familie Janssens.

Godelieve Janssens
12 november 1938 - 10 januari 2023


