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Heel bijzonder, heel gewoon, 
gewoon een heel bijzonder persoon.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van haar mochten ontvangen 
geven wij je kennis dat van ons is heengegaan

Sien Janssen – van Thiel
echtgenote van

Toon Janssen † 
* Alverna, 7 april 1932                                           † Nijmegen, 9 maart 2022

Ellie
   Ronny en Joyce
      Ivy , Liam , Jessy, Jurre
   Wendy en Roy
     Rachel, Summer

Corr. adres: Heidebloemstraat 44, 6561 WN Groesbeek
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Je kunt persoonlijk afscheid nemen van Sien op maandag 14 maart van 14.00 tot 14.15 uur 
bij Buitenplaats Zevenhutten, Hoenderberg 9 te Cuijk. 
Om 14.30 uur vindt daar de crematieplechtigheid plaats. Aansluitend ben je welkom in de 
koffiekamer voor een informeel samenzijn. 

Bijgevoegd condoleancekaartje kun je ingevuld meenemen naar het afscheid. 

We zouden het fijn vinden als je een paar losse onverpakte kleurrijke bloemen meeneemt 
naar het afscheid maar een donatie aan Alzheimer Nederland stellen wij ook op prijs. 
Hiervoor staan collectebussen klaar. 

Je kunt persoonlijk afscheid nemen van Sien op maandag 14 maart van 14.00 tot 14.15 uur 
bij Buitenplaats Zevenhutten, Hoenderberg 9 te Cuijk. 
Om 14.30 uur vindt daar de crematieplechtigheid plaats. Aansluitend ben je welkom in de 
koffiekamer voor een informeel samenzijn. 

Bijgevoegd condoleancekaartje kun je ingevuld meenemen naar het afscheid. 

We zouden het fijn vinden als je een paar losse onverpakte kleurrijke bloemen meeneemt 
naar het afscheid maar een donatie aan Alzheimer Nederland stellen wij ook op prijs. 
Hiervoor staan collectebussen klaar. 


