
Treur niet dat ik je verlaten heb

ik hoop dat je blij bent dat je mij hebt gekend.
FOTO voorkant

 Rozen als afscheid

rozen vol rouw

rozen vol liefde, enkel voor jou

als blijk van dank voor jouw bestaan

waarin wij een eindje mee mochten gaan.

FOTO achterkant
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Verdrietig, maar met mooie herinneringen,
dankbaar dat je ook nu zelf kon beslissen voor het leven zijn waardigheid verloor,

hebben we afscheid genomen van

Dokter

Gilbert  “Gil”  Janssens
Kinderarts in hart en nieren

partner van Ann Jespers

Geboren te Antwerpen op 16 oktober 1944     
en overleden te Antwerpen op 5 augustus 2022.

Volgens de wens van Gil 
vond het afscheid plaats in intieme kring.

Rouwadres: Ann Jespers, Meerminne 7 - bus 7, 2640 Mortsel.
Online condoleren via www.goossensencelis.be

Dit melden u:

Ann Jespers zijn partner

An Janssens
 Hannah
Kristin Janssens
 Lev, Vico
Kitty Janssens
 Remo, Mauro zijn kinderen en kleinkinderen

Charlotte Janssens
Frieda Janssens zijn zussen

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Els Verbraeken   de mama van zijn kinderen

En telkens zullen we je tegenkomen
zeg nooit het is voorbij

slechts je lichaam is ons ontnomen
niet wie je was en ook niet wat je zei
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