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Als ik ooit doodga begraaf me dan niet, verstik me niet onder een zware steen.
Laat me de kans om vrij te zijn, te gaan over de grenzen van de dood,
mee met de wind, mee met de vogels, die ik bewonderde en liefhad tijdens mijn leven.

Jos De Schrijver
Echtgenoot van Hono Van de Vreken
Geboren te Hemiksem op 31 januari 1948 en
overleden te Rumst in AZ Rivierenland op 27 januari 2022.
- Gesterkt door ziekenzegening - Oud lid van Chiro Hemiksem - Oud lid van visclub De Karper De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
De uitvaartplechtigheid van Jos, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatshebben op vrijdag 4 februari 2022 om 11 uur
in de St.-Niklaaskerk te Hemiksem, gelegen op het Kerkplein.

Dit melden u diep bedroefd:
Hono Van de Vreken
Kirsten en Stefek De Schrijver - Verbeeck

zijn echtgenote
zijn dochter en schoonzoon

Fien Verbeeck
Kato Verbeeck en vriend Maxime
Maria en Herman De Schrijver - Struyf
kinderen en kleinkinderen
Vic en Monique De Schrijver - Van Camp
kinderen en kleinkinderen
Annie en Staf De Schrijver - Pandelaers
kinderen en kleinzoon

zijn kleinkinderen

zijn zussen, broer, schoonbroers en schoonzus

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families De Schrijver, Van de Vreken en De Wit.
Een warm woord van dank aan het personeel van AZ Rivierenland
voor de toegwijde en liefdevolle zorgen.

Aansluitend zal de asverspreiding doorgaan op de begraafplaats van Hemiksem.
Er is gelegenheid tot groeten op woensdag 2 februari 2022 van 19 tot 20 uur,
in het rouwcentrum C. Verbist gelegen op de Provinciale Steenweg 34 te Schelle.

U kan digitaal condoleren en bloemen bestellen via www.verbistc.be

U wordt vriendelijk uitgenodigd de herdenkings-eucharistieviering bij te wonen
in voornoemde kerk op zondag 6 maart 2022 om 9.30 uur.
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