
Dit melden u:

Daniël JANSSENS
haar echtgenoot

Daniëlla JANSSENS en Adel MEJRI en kinderen

Frank JANSSENS en Karin MEEUS, kinderen en kleinkinderen

Rudy JANSSENS en Nancy MERTENS en kinderen

Joeri JANSSENS en Tanja NELL en kinderen
haar kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen

Haar broer en schoonzussen.

Haar neven en nichten.

De families VERBERCK, JANSSENS en VOET.

Rouwadres:      Familie Rachel Verberck
          p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes

Bruul 10, 2570 Duffel
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be         
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Een hart is stil gevallen, 
een warm hart, 

dat vreugde geven kon, 
liefde geven kon, 

zomaar…

Rachel VERBERCK

echtgenote van Daniël JANSSENS

geboren te Duffel op 10 juli 1944 en van ons heengegaan
 in het AZ Sint-Maarten te Mechelen op 12 maart 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid te nemen van Rachel 
tijdens de uitvaartplechtigheid in het Uitvaartcentrum Dirk Broes, 
Kapelstraat 59 te Duffel op zaterdag 18 maart 2023 om 10 uur. 

Samenkomst in de aula.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de bijzetting van de asurne gebeuren 
in het urnenveld op de begraafplaats te Duffel (Merodestraat).
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