Na een leven vol liefde en toewijding,
is van ons heengegaan

Mevrouw

Jetje Pipeleers
Echtgenote van de heer

Berke Jansen

Lid van Samana (Ziekenzorg)

Geboren te Hasselt op 3 mei 1929 en omringd door haar familie,
zachtjes van ons heengegaan in het Jessaziekenhuis, campus Salvator
te Hasselt op 15 april 2018, gesterkt door de heilige sacramenten.
De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de parochiekerk O.L.V. Bezoeking, Kiezelstraat
te Godsheide op vrijdag 20 april 2018 om 10.30 uur,
waarna de crematie plaats heeft in het crematorium te Hasselt,
gevolgd door de plaatsing van de urne in het columbarium
op de begraafplaats van Godsheide.
Samenkomst en laatste groet in het zaaltje naast de kerk,
vrijdagmorgen vanaf 10 uur.
Gebedswake in de voornoemde kerk,
op donderdag 19 april 2018 om 19 uur.
Na de gebedswake kan u Jetje nog groeten bij Begrafenissen
Schraepen-Mathijsen, Halveweg 32A te Zonhoven,
dit in het bijzijn van de familie.

Dit melden u met diepe droefheid:
Berke Jansen
Marcel en Simone Jansen-Falla
Kris en Ymie Jansen-Bosma
		
Erik en Mark
Jimmy en Nadja De Vos-Jansen
		Emma
Raymond en Adele Jansen-Ryckx
Peter en An Jansen-Gressens
		Lotte en vriend
		Mirte
Dieter en Els Opt Rood-Jansen
		Lander
†Ferdinand en Nicole Geerts-Jansen
Walter en Bernice Geerts-Claessens
		Maxime, Caroline, Toon
Nadine Geerts en vriend Jasper
		Ilie, Giel
Stef en Linda Geerts-Moonen
		Norah, Janne
André en Betty Jansen-Derycker
Nils en Tamara Klawitter–Jansen
		Chloë
Jean-Paul en Anita Jansen-Matthijs
David en Silvia Kast-Jansen
Marco en Kim Vandekerckhove-Jansen

haar echtgenoot

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families PIPELEERS, JANSEN, BROEDERS en DEFLEM.
Met dank aan Jef en Lucienne voor de goede zorgen,
dokter Danny Mebis, thuisverpleging team Raymackers
en aan iedereen die Jetje met liefde omringd en verzorgd heeft.
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