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Je bent een ongelooflijk lieve warme mama, oma en echtgenote.
Onze harten zijn gevuld met ontelbaar veel warme herinneringen,

die wij voor eeuwig koesteren.
We bewaren voor al�jd een plaats in ons hart.

We zijn dankbaar dat je onze mama en oma bent
en dat we je zo lang bij ons hebben mogen houden.

Doe de groeten aan papa, opa.
Een warme dikke knuffel van al je

kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

MEVROUW

Germaine Van der Hasselt

weduwe van Jozef Staljanssens

Lid van Okra en Ziekenzorg

geboren in Buggenhout op 29 juni 1934
en overleden in het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen
op 15 januari 2021, gesterkt door het ziekensacrament.

We hadden jullie graag ontmoet bij dit afscheid
maar gezien de omstandigheden

zal de uitvaart plaatshebben in beperkte familiekring.

U kan de plech�gheid volgen op livestream
op zaterdag 23 januari 2021 om 14 uur

via www.pues.be en dan doorklikken op "plech�gheid live volgen“.
De toegangscode staat op de webpagina vermeld"

U kan Germaine een laatste groet brengen
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent

tot en met vrijdag 22 januari 2021 - 18 uur
 na telefonische afspraak op 016 60 15 06.

Dit melden u haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Erik en Rita Staljanssens - Van Laeken
 Joni en Steven
   Trixie en Arya
 Daniel en Stephanie
   Basil
Erwin Staljanssens
 Shari en Lucas
  Fynn
 Amira
 Alano
Jos en Ingeborg De Ron - Staljanssens
 Steven en Rosemien
   Sien en Nell
 S�jn en Sharon
   Cole�e
Rudi en Ingrid Plehier - Staljanssens
 Bert en Eva
 Cathy en Frederik
Wilfred en Nadine Staljanssens - Brusselaers
 Ellen en Lennert
 Eva

De families Van der Hasselt, Staljanssens, Pauwels en Spiessens.

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel
van het Sint-Maartenziekenhuis voor de steun en liefdevolle zorgen.

Wij wensen jullie uitdrukkelijk te bedanken
voor uw blijken van steun en medeleven.

Rouwadres:  Familie Staljanssens - Van der Hasselt
   p/a Begrafenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Herent


