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Hoe mooier de herinnering,
hoe pijnlijker is ons verdriet. 
We danken je om wie je was

en wat je ons achterliet.

Bedroefd om zijn heengaan nemen wij,
na een mooi en rijkgevuld leven, afscheid

van mijn lieve echtgenoot, onze papa, opa en broer

Gustaaf ‘Staf’ Frans
echtgenoot van Anny Van Aerden

 
Geboren te Sint-Antonius op 9 augustus 1940

en thuis te Wijnegem, liefdevol omringd,
rustig ingeslapen op 14 oktober 2021.

Het afscheid, gevolgd door de begraving van de urne 
op de natuurbegraafplaats van Sint-Antonius,

heeft in intieme kring plaats.

Langzaam ben je van ons weggegleden.Langzaam ben je van ons weggegleden.
Elke dag een beetje meer.Elke dag een beetje meer.

Telkens werd je weer iets ontnomen,Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.dat deed jou en ons zeer.

Het is een gemis, een stille pijnHet is een gemis, een stille pijn
dat je nooit meer bij ons zult zijn.dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Dit melden u:Dit melden u:

Anny Van AerdenAnny Van Aerden
zijn echtgenotezijn echtgenote

Koen en Danielle Van den Berckt - FransKoen en Danielle Van den Berckt - Frans
Yves en Ana-María Frans - MachadoYves en Ana-María Frans - Machado
 Ethan Ethan
 Dalia Dalia
 Leonor Leonor

zijn kinderen en oogappelszijn kinderen en oogappels

Marcel Marcel † en Simonne Demulder - Fransen Simonne Demulder - Frans
zijn zuszijn zus

Met speciale dank aan kinesiste Annemie Dierckx,Met speciale dank aan kinesiste Annemie Dierckx,
voor de goede en liefdevolle zorgen.voor de goede en liefdevolle zorgen.

Onze oprechte dank voor uw meevoelen.Onze oprechte dank voor uw meevoelen.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
 Familie van Gustaaf ‘Staf’ Frans Familie van Gustaaf ‘Staf’ Frans
 p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius  p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius 
Online condoleren via www.valentijncrynen.beOnline condoleren via www.valentijncrynen.be
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