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Je sliep zo stil vannacht 
de zon kon het niet weten 

dat jij zo vreedzaam en zo zacht 
de ochtend zou vergeten.

In zovele mooie herinneringen blijf je altijd bij ons

Jos Schrijvers
lid van OKRA H. Hart 

gewezen lid van het Zangkoor van de H. Hartparochie 
echtgenoot van Paula Adriaensen

geboren te Minderhout op 5 juni 1928 
en godvruchtig overleden te Deurne  

in het AZ Monica op 4 augustus 2021, 
gesterkt door de Ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie 
bij te wonen in de parochiale kerk van het H. Hart te Deurne 

op donderdag 12 augustus 2021 om 12 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, 
Schotensesteenweg 167, vanaf 11.45 uur.
(het dragen van een mondmasker is verplicht)

Aansluitend op de kerkelijke plechtigheid heeft de bijzetting  
van de urne plaats in het urnenveld van de begraafplaats  

 van Deurne - Ruggeveld.

U kunt Jos een laatste groet brengen t.e.m. dinsdag 10/08 
in het Rouwcentrum LOOTS Cogelsplein 1 te Deurne, 

na telefonische afspraak op tel. 03 - 324 94 94.

Rouwadres: 
Familie Jos Schrijvers p/a Rouwcentrum Loots 

Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne 
digitaal condoleren: www.begrafenissenloots.be 

Dit laten u in droefheid weten:

Paula Adriaensen, 
 zijn echtgenote,

Paul Schrijvers, 
Will en Inge Costermans - Schrijvers, 
Werner en Chris Schrijvers - Delien, 
 zijn kinderen,

Sander en Sofie Martens - Schrijvers, 
 Charlie, Rosa, 
 Lucas, Magalie, 
Kristof en Marijke Schrijvers - Hendrikx, 
 Oscar, Ben, Joanna, 
Koen en Kim Nauwelaers - Costermans, 
 Sam, Bas, 
 Ferre, Joppe, 
Karen en Ann Costermans - Janssen, 
Bram en Marjam Schrijvers - Van den Bergh, 
 Brent, 
Joeri en Maxime De Houwer - Schrijvers, 
 Louise, Kamiel, 
 zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

zijn schoonbroers en schoonzussen, 
zijn neven en nichten, 
de families Schrijvers - Mertens en Adriaensen - Van Looy.

Met dank aan de thuisverpleging Samira en Marijke 
voor de goede zorgen. Ook onze oprechte dank aan het 
team van Intensive Care van AZ Monica - Deurne voor de 

goede opvang en begeleiding.


