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Je was zo moe, 

je hebt je strijd gestreden.

Al je zorgen en verdriet 

behoren nu tot het verleden.
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Wij nemen afscheid van ons ma en oma

Jo Jansen - van Gorp
weduwe van 

Jan Jansen

op 85 jarige leeftijd.
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De afscheidsdienst, crematie en verstrooiing  
vinden in besloten kring plaats.

U kunt deze dienst eventueel ook live meevolgen 
op vrijdag  5 november 2021 vanaf 10.30 uur via 
www.uwafscheidonline.nl

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Jo 
op donderdag 4 november 2021 van 19.00 tot 
20.00 uur in uitvaartcentrum Creemers, 
Nieuwstraat 20 in Baarle-Nassau.

U kunt de familie schriftelijk condoleren in de aula, 
door een kaartje mee te brengen, toe te sturen 
of een bericht achter te laten op 
www.begrafenissencreemers.nl
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