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Hans van Oerle



Paola van Oerle - Zapata Guzman
 Sheyla
 Renzo
 Zoë
 g Shira

Margarita

† Miek en † Rinus,
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Ria en Rinus
René en Lia
 en kinderen
Ad en Marij
 en kinderen

John en Sonja
Theo en Ursula 
 en kinderen
Peter en Bianca 
 en kinderen

Corr. adres: Dr. Govaertsplantsoen 11
 2387 Baarle-hertog

Gelieve rekening te houden met de nu geldende Covid maatregelen.

👍
Hans

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. 
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 

hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze lieve papa, schoonzoon, broer, zwager en oom

Hans van Oerle
echtgenoot van

Paola Zapata Guzman

Hij is 59 jaar geworden.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de dienst op dinsdag 9 november 2021 om 12.45 uur in de aula 
van het crematorium van Turnhout (B), Steenweg op Merksplas 68.

Er is gelegenheid om afscheid van Hans te nemen op maandag 
8 november 2021 van 19.00 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum Creemers,
Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

Wilt u de familie toch schriftelijk een warm hart toedragen dan kunt u dat 
doen door een kaartje mee te brengen, te sturen of een condoleance 
achter te laten op www.begrafenissencreemers.nl



Paola van Oerle - Zapata Guzman
 Sheyla
 Renzo
 Zoë
 g Shira

Margarita

† Miek y † Rinus,
 hijos, nietos e bisnietos
Ria y Rinus
René y Lia
 e hijos
Ad y Marij
 e hijos

John y Sonja
Theo y Ursula 
 e hijos
Peter y Bianca 
 e hijos

Corr. adres: Dr. Govaertsplantsoen 11
 2387 Baarle-hertog

Gelieve rekening te houden met de nu geldende Covid maatregelen.

👍
Hans

Con todo su entusiasmo por la vida y fuerza de voluntad no pudo ganar la batalla.
Después de todos los buenos años que nos permitieron vivir con él, tuvimos 

que despedirnos de mi querido esposo, nuestro querido papá, yerno, hermano, 
cuñado y tío con gran tristeza.

Hans van Oerle
esposo de 

Paola Zapata Guzman

Cumplió 59 años.

Te invitamos amablemente a despedirte con nosotros durante el servicio 
el martes 9 de noviembre de 2021 a las 12.45 horas en el auditorio del 
crematorio de Turnhout (B), Steenweg op Merksplas 68. 

Existe la oportunidad de despedirnos de Hans el lunes 8 de noviembre 
de 2021 de 7 p.m. a 8 p.m. en la funeraria Creemers, 
Nieuwstraat 20 en Baarle-Nassau.

Si aún desea dar a la familia una calida condolencia por escrito, 
puede hacer trayendo una tarjeta, un envío o un pésame al website 
www.begrafenissencreemers.nl


