Altijd bezige handen, nu gevouwen en stil.
Energiek, intens geleefd, zo was jouw wil.
Nu heb je rust, met lichaam en geest.
Het blijft ons zo dierbaar, wat is geweest.
Een groot gemis, het doet ons pijn.
Maar we weten, dat je altijd bij ons zult zijn!
Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd,
nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van

Louis Anthonissen
Lisa van Wesel
Hij werd geboren te Kalmthoutse Hoek op 5 juli 1931
en is thuis te Nieuwmoer in het bijzijn van zijn gezin
rustig ingeslapen op 18 juni 2018.
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te
nemen van ons vader tijdens de uitvaartdienst met asurne
in het crematorium ’Zegestede’, Ionweg 12 te Roosendaal (NL)
op zaterdag 23 juni 2018 om 13.00 uur.
Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium
zaterdag vanaf 12.45 uur.
Aansluitend is er in de koffiekamer gelegenheid om mooie
herinnering aan ons vader op te halen en de familie te condoleren.
De asbestemming zal op een later tijdstip worden bepaald.
U kan Louis nog een laatste maal groeten
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op donderdagavond a.s. van 20.00 tot 20.30 uur.

Rouwadres: Familie Anthonissen - van Wesel
p/a Begrafenissen Hensen Stationsstraat 98, 2910 Essen

Lisa van Wesel

zijn echtgenote

Rik en Loes Gabriëls - Anthonissen
Fred en Evelien, Quinten, Milan, Nelle
Marc en Kelly, Stig, Y
Greet en Bart, Mathias
Monique en Wim, Alex
Ann en Jakke, Lily
Jan en Annie Anthonissen - Arnouts
Kelly
Fred en José Anthonissen - Kerstens
Kristof en Bo, Layla, Matteo
Kristine en Steven, Euan, Myron
Danny en Christianne De Kooning - Anthonissen
Caroline en Jelle
Steven en Anke
Karel en Nancy Anthonissen - Reynaerts
Nicky en Tim
Pieter en Ruben
Ronny en Ingrid Schurmans - Anthonissen
Elke
Nina
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Zijn broer, zus en schoonzussen.
De neven en nichten.
In plaats van bloemen liever een gift aan Coda op
het reknr.: BE 40 7331 2621 0063 met vermelding
“Louis Anthonissen“

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be

