
Dit melden u: 

Ludo Gillis
haar zoon

Marcel en Jeanne Huysmans - Jacobs,
kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter

Frans (†) en Irma Jacobs - Heymans,

Jos en Hilda Jacobs - Switsers,

Louis en Rachel Jacobs - Lodewyckx
en kinderen

Emiel en Hilda Geluykens - Jacobs,

Florent en Elza Baeten - Jacobs,

René en Gaby Jacobs - Vercammen,

Marcel en Lydie Jacobs - Vennekens,

Louis en Bertha Gillis - Huygelen,

Jos en Magriet De Grooff  - Gillis,

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

Haar neven en nichten.

De families Jacobs, Gillis, Vervloet en Dirickx.

Rouwadres:   Familie Stanske Jacobs
        p.a. Uitvaartverzorging Bob Timmermans
        Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich
        Tel. 03 - 457 37 37

Digitaal condoleren: www.bobtimmermans.be
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Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,

hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Constantia “Stanske” 
Jacobs

lid van OKRA en Samana  

weduwe van Alfons Gillis

geboren te Kontich op 11 april 1935 en zachtjes 
ingeslapen in de Palliatieve Zorg van het 

GZA Sint-Jozef  te Mortsel op 4 december 2022, 
gesterkt door het heilig sacrament van de zieken.

De uitvaartplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt 
uitgenodigd,  zal plaatsvinden in de parochiekerk van 
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Holle Weg te 
Kontich-Kazerne op zaterdag 10 december 2022 om
10 uur, gevolgd door de asverspreiding op de 
begraafplaats te Kontich (Duffelsesteenweg).

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de 
kerk vanaf  9.40 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Bob 
Timmermans, Kapelstraat 59 te Duffel 

na telefonische afspraak op 
03 - 457 37 37.

 

tot en met 
donderdag 8 december 2022 

Met dank aan het personeel van Palliatieve Zorg van
 het GZA Sint-Jozef te Mortsel voor hun goede zorgen.
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