
Pa, opa,

Jij was er altijd voor ons,

als wij het vroegen,

maar ook als wij het niet vroegen.

Je stond altijd klaar,

je werkte hard, maar altijd

in stilte en zonder klagen.

Je was altijd opgewekt en vriendelijk,

je zag steeds het goede in mensen.

Je was gewoon een fantastische man!

Nico Janssen
weduwnaar van Elisa ‘Lisette’ Jorissen († 2016)

Geboren te Herderen op 18 juni 1937 en godvruchtig 
overleden in A.Z. Vesalius te Tongeren op 27 april 2019 
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De afscheidsplechtigheid gevolgd door de crematie
zal volgens de wens van Nico en zijn familie in intieme 
familiekring plaatsvinden.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gebedswake die
zal doorgaan in de Parochiekerk Sint-Jan te Herderen
op vrijdagavond 3 mei 2019 om 19.00 uur. 

U kunt Nico een laatste groet brengen in aanwezigheid
van zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken,
Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen,
vrijdagavond 3 mei 2019 na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Patrick en Marleen Humblet - Janssen
 Joris en Steffi
 Nicky en Emma

zijn kinderen en kleinkinderen

Nestor (†) en Lucia Cuenen - Janssen
Jean (†) en Agnes (†) Festjens - Janssen
Adelin en Hélène Festjens - Janssen
Mathieu en Margriet Janssen - Jackers
Leon (†) en Hubertinne (†) Merken - Jorissen 
Frans (†) en Jeanny Vrancken - Jorissen
Pieter en Henriette Jorissen - Merken 
Jean en Vera Jorissen - Debing
      en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 
       zijn broer, zussen, schoonbroers,

schoonzussen,neven en nichten

De families Janssen - Duchateau en Jorissen - Driesen.

Met dank aan:
Dokter Herwig Janssen, zijn huisarts.
Hilde, zijn thuisverpleegster.
Geburen en iedereen die Nico met liefdevolle zorgen 
omringd hebben.

Medeleven:
Uitvaartcentrum Merken - T.a.v. Familie Janssen - Jorissen
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be
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