Jeanne Nelissen

Uitvaartcentrum Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78

drukw. Decapress, Hoeselt

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

Dit melden u met droefheid:

Jeanne Nelissen
echtgenote van Berty VANSPAUWEN
Lid van meerdere godvruchtige genootschappen

Geboren te Hees op 2 juni 1934 en overleden in
het Z.O.L. campus Sint-Jan te Genk op 5 mei 2022,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken’
Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen:
dinsdag 10 mei 2022 van 19.00 tot 19.30 uur
tijdens de begroeting die zal doorgaan in het uitvaartcentrum Hayen
te Hoeselt, in aanwezigheid van de familie.
woensdag 11 mei 2022 om 12.30 uur
tijdens de afscheidsviering die zal doorgaan in het Crematorium
Hasselt, waarna de asurne een plek krijgt in de urnenkelder op het
kerkhof van Hees.
Samenkomst in het Crematorium Hasselt,
Prins Bisschopssingel 67 te Hasselt vanaf 12.15 uur.
Uw medeleven betuigen kan schriftelijk naar uitvaartcentrum
Hayen, Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding
Jeanne Nelissen of online www.uitvaartcentrumhayen.be

Berty Vanspauwen		

haar echtgenoot

Eerwaarde Mathieu Nelissen
Evrard en Lisette Nelissen - Jeurissen
Paulus en Antonie Loyens - Nelissen
Jean en Yvonne Dirix - Nelissen
Ludo en Hilda Nelissen - Dirix
René en Maria Vanspauwen - Dirix
Jan en Isabella Vanspauwen - Vanherf
Remi en Cornelia Swennen - Vanspauwen
Leon en Nelly Vanspauwen - Muermans
Mathieu Vanspauwen
Jef en Alice Vanspauwen - Parthoens
en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Nelissen - Hennus en Vanspauwen - Staeren

Met dank aan haar steun en toeverlaat Marijke Merken,
haar huisarts Tony Hennus, haar kinesitherapeut Stefan Gulix,
verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, het WZC Demerhof
en dokters en verplegend personeel van Z.O.L. Genk
en iedereen die Jeanne met veel zorg en liefde omringd hebben.

