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Ik heb het leven liefgehad,
jullie allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas dat mocht niet meer.
Wanneer iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens……. geniet!
Correspondentieadres:
Aaveste Uitvaartzorg
t.a.v. Familie van Geenen
Torenstraat 29-A
5268 AS Helvoirt
uitvaart@aaveste.nl
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Bedroefd, maar dankbaar voor alles
wat zij voor ons gedaan en betekend heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma.

Jo van Geenen - van Abeelen
* Haaren, 6 september 1940

† Haaren, 21 oktober 2021
echtgenote van

Gerrit van Geenen † 9 mei 1990
Brussel

Robert - Gisela
Martin
Manon
Den Haag
Paul - Christine
Henry
St. Michielsgestel Angela - Guido
Op woensdag 27 oktober om 11.30 uur nemen wij afscheid bij
IJzeren Man Strandpaviljoen, Boslaan 49 te Vught.
Hierbij bent u van harte welkom.
U kunt uw herinneringen aan, of foto’s van Jo met ons delen
via www.aaveste.nl/gedenkpagina
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De uitvaart- en crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
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