
Joke van Asperen van Erp
1936 - 2020



 

Graag hadden wij u uitgenodigd om samen met ons afscheid
van Hennie en Joke te nemen. Echter in verband met de huidige situatie
zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden.
De crematiedienst voor zowel Hennie als Joke vindt plaats op
woensdag 8 april om 16.30 uur in Crematorium Uden.
Door de huidige omstandigheden zal de dienst
in besloten kring plaatsvinden.

U kunt de dienst via livestream volgen op
https://www.dela3.plechtigheidonline.nl
Inlogcode: PSUW-H6LU

Er is voor Joke een online-gedenkpagina aangemaakt.
We willen u vragen om hier mooie herinneringen en foto’s
voor ons achter te laten
www.memori.nl/hennie-vanasperen

Correspondentieadres:
Ketelven 6
5464 PS  Veghel

Moeders geven leven
Moeders geven kracht
Moeders blijven geven
liefde, die elke pijn verzacht

En als ze heengaat  onverwacht
blijft ze toch voor altijd in je hart
Dat is het wonder, haar troost en
grootste kracht

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en
liefde die wij van haar mochten ontvangen,
geven wij u kennis van het overlijden van

Joke van Asperen - van Erp

* Berlicum , 2 december 1936                                        † Veghel, 5 april 2020

echtgenote van

Hennie van Asperen
† Veghel, 31 maart 2020

Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen



Hennie van Asperen
1934 - 2020



Graag hadden wij u uitgenodigd om samen met ons afscheid
van Hennie te nemen. Echter in verband met de huidige situatie
zal het afscheid in besloten kring plaatsvinden. 

De crematiedienst vindt plaats op woensdag 8 april om 16.30 uur
in Crematorium Uden. U kunt de dienst via livestream volgen op
https://www.dela3.plechtigheidonline.nl 
Inlogcode: PSUW-H6LU 

Er is voor Hennie een online-gedenkpagina aangemaakt.
We willen u vragen om hier mooie herinneringen en foto’s
voor ons achter te laten www.memori.nl/hennie-vanasperen. 

Correspondentieadres:
Ketelven 6
5464 PS  Veghel

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem
verdere pijn bespaard is gebleven geven wij u

kennis van het overlijden, na een kortstondig ziekbed, van

Hennie van Asperen

* Veghel, 2 juli 1934                                        † Veghel, 31 maart 2020

echtgenoot van

Joke van Asperen - van Erp

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 


