
Dit melden u:

Jean (†) en Betty Jans - Smeets
Louis (†) en Anne-Marie Hansen - Jans
Renaat en Alice Jans - Hansen
Mevr. Alice Jans
José en Marie-Jeanne Jans - Loverix
Valère en Jeanny Budenaers - Jans
Fred en Justine Jans - Cremers
Mathieu en Maddy Coenegrachts - Jans
      Jonas Coenegrachts, zijn petekind
Dany en Wieske Jans - Panis
en al hun kinderen en kleinkinderen

             zijn broers, zussen, schoonbroers,   
               schoonzussen, neven en nichten

Dank aan het personeel van het
woonzorgcentrum De Lisdodde te Mechelen

voor de jarenlange verzorging
en dank ook voor de ondersteuning

van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Geen bloemen noch kransen
maar mogelijkheid tot donatie aan de

Stichting Alzheimer Onderzoek op reknr.
BE93 2300 0602 8467 met de referentie

“ter nagedachtenis van Vital Jans”.

Uitvaartcentrum Merken 0478/211 973 - Drukkerij Turboprint 012/21 66 30 * Grote-Spouwen

Vital,

Van snotneuzen maakte je knapen,
Van pubers kerels,
Van je geestdrift werden ze volwassen.

Je idealen werden je levenswerk.
Je werd leermeester, begeleider en psychiater.
De minstbedeelden waren je klanten.
Facturen heb je nooit gemaakt.

De Heer heeft je nu gewenkt,
Als Zijn vriend werd je geboren,
Afscheid heb je genomen,
Als held zal je worden herboren.

Naar aanleiding van de maatregelen
omtrent het Covid-19 virus zal het afscheid

in besloten familiekring plaatsvinden.

Wie wil mag op dinsdag 16 februari 2021
om 10.30 uur een kaarsje aansteken voor Vital, 

een eenvoudig gebaar, dat een warm gevoel geeft
aan wie in verdriet en rouw is achtergebleven.

De familie dankt u voor uw
oprechte blijken van deelneming.

Rouwadres:
p/a. Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. Familie Vital Jans

Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen (Bilzen)
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Dankbare herinnering aan

de heer

Vital Jans
Diaken

verbonden aan het aartsbisdom Mechelen-Brussel
en actief geweest als jeugdverantwoordelijke

in meerdere parochies in de regio Leuven en Mechelen.
Aalmoezenier in de gevangenis van Mechelen.

Tijdens de jaren ’60 en ’70 permanent medewerker
 aan projecten van de Internationale Bouworde

in binnen- en buitenland (o.a. Joegoslavië en Israël).
Medewerker van Oostpriesterhulp
(Pater Werenfried Van Straaten).

KAJ-gewestleider.

Geboren te Zichen-Zussen-Bolder op 2 maart 1947
en zachtjes ingeslapen in Mechelen op 9 februari 2021

gesterkt door het Heilig sacrament der zieken.

†


