
Echtgenoot van
Leen Marien

Vake van 
Tine Andries

Tuur, Wies en Corneel

Joke Andries
Lowie en Juul

Zijn broers, schoonzussen en hun kinderen.

Zijn schoonbroers, schoonzussen en hun kinderen.

Onze bijzondere dank aan dokter Hans, dokter Lorien, 
dokter Katrien, thuisverpleging Tom Genbrugge en
 zijn team en Nachtzorg Mechelen voor de goede 

en toegewijde zorgen.

Rouwadres:   Familie Joris Andries
        p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes
        Bruul 10, 2570 Duffel 

Tel. 015 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be
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Onze bijzondere dank aan dokter Hans, dokter Lorien, 
dokter Katrien, thuisverpleging Tom Genbrugge en
 zijn team en Nachtzorg Mechelen voor de goede 

en toegewijde zorgen.

Joris Andries

echtgenoot van Leen Marien  

Mechelen, 9 september 1952
  Sint-Katelijne-Waver, 20 november 2022

We nemen afscheid van Joris in de aula van de stedelijke 
begraafplaats, Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen op 
zaterdag 26 november  2022 om 09.30 uur.

Samenkomst in de aula.

Joris zal na de plechtigheid thuis een speciaal plekje krijgen.

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Dirk 
Broes, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische afspraak op 
015 - 32 23 00 tot en met donderdag 24 november 2022.
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Je verleden bestond uit werken 
en een groot besef van plicht

Dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht
Je was een man van weinig woorden

Herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden
Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen
Jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen

Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven
Liefde en vriendschap,

 dat is wat je altijd hebt gegeven 
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.
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