
De familie dankt u voor uw stille aanwezigheid,
belangstelling en medeleven.

De familie bedankt in het bijzonder 
de medewerkers van WZC St.Lucia 

voor de goede verzorging,
pastoor Braspenning, 

begrafenisondernemer Creemers.

Je was altijd sterk en krachtig.
Voor je familie zorgen deed je prachtig.
Langzaam ging je van de wereld weg, 

elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe, 

elke dag een treetje.
Je koesterde nog wel de mooie herinneringen, 

de fotoalbums waren het bewijs.
Nu zijn jullie voor altijd samen, 

samen op reis.
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Sterk en wilskrachtig tot haar laatste dagen 
is zij in alle rust vredig ingeslapen

Annie de Jong
weduwe van

Jos Segers

Zij is geboren te Baarle-Hertog op 16 oktober 1927 
en is rustig van ons heengegaan in het WZC St. Lucia 

te Turnhout op 13 december 2020.

† Jac en † Cor de Jong - Kooremans
 Aline en Theo en kinderen
 Marianne en Hennie en kinderen

Liza en Jan van Hooijdonk - de Jong
 Rianne
 Ad
 John en Hilde en kind
 Dalenne en Stefan en kinderen

broer en zus van Annie

Josee en Luc, 
 kinderen en kleinkinderen
Fons en Paula, 
 kinderen en kleinkinderen
René en Christianne, 
 kinderen en kleinkinderen
Marcel en Anne, 
 kinderen en kleinkinderen
Myriam en Vincent, 
 kinderen

de kinderen van Jos

Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas 
genoodzaakt om de crematieplechtigheid in besloten kring 
te laten plaatsvinden.

Om u toch betrokken te laten voelen, geven wij u de 
gelegenheid om de dienst live te volgen via 
www.uwafscheidonline.nl op vrijdag 18 december 2020 
vanaf 14.30 uur.

U kunt Annie nog een laatste keer gedag zeggen op 
donderdag 17 december 2020 van 19.00 tot 19.30 uur 
in uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 
te Baarle-Nassau.

Wij verzoeken u vriendelijk hierbij rekening te houden 
met de gepaste maatregelen. 
Het dragen van een mondkapje is verplicht.


