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 Nooit vragend, nooit klagend

zijn pijn in stilte dragend,

zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn hart heeft voor ons geklopt,

zijn ogen hebben ons 

tot het laatst gezocht.  

André Vernijns 
 

25 februari 1950     -     5 maart 2023



De heer 

André Vernijns
Lieve echtgenoot van 

Jacqueline Van Thielen

Gewezen zaakvoerder ‘nv V&S’ 

 
Hij werd geboren te Berbroek op 25 februari 1950 
en is zachtjes heengegaan in het Jessa ziekenhuis 
campus Virga Jesse te Hasselt op 5 maart 2023.

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen van André

tijdens de afscheidsplechtigheid in het crematorium  

“De Tesch”, Prins Bisschopssingel 67 te Hasselt

op zaterdag 11 maart 2023 om 12.30 uur, 

gevolgd door de crematie en begraving in het urnenveld 

op de begraafplaats van Stokrooie. 

Samenkomst in het crematorium om 12.15 uur.

Gelegenheid tot laatste groet in het uitvaartcentrum Heidi 

Wendelen, Kolmenstraat 139, 3512 Stevoort

op vrijdag 10 maart 2023 van 19 uur tot 19.30 uur.

Oprechte dank dat u meeleeft in ons verdriet.  
Liever dan bloemen of kransen, willen we u graag vragen  

om Andre Vernijns te gedenken via een gift  
aan het onderzoek naar hart- en vaatziekten.  

Uw gift is welkom op rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 
van KU Leuven met mededeling +++400/0023/85532+++.  

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

 
Rouwadres: p/a Uitvaartcentrum Heidi Wendelen 

 T.a.v. Familie Vernijns - Van Thielen

Mogelijkheid tot online condoleren op 

www.heidiwendelen.be en/of www.inmemoriam.be

Hij leeft verder in de herinneringen van:

 Jacqueline Van Thielen                 zijn echtgenote,
 
 Johan en Anja Vernijns - Bosmans,
  Dries,
  Eva en Thomas,

 Stefan en Inge Vernijns - Put,
  Eline en Yan,
  Brent,

 Bart en Kim Vernijns - Stienen,
  Lisa en Jonas,
  Marie,
  Emma,

zijn kinderen en kleinkinderen. 

Delen mee in het verdriet: zijn broers en zussen, 
schoonbroer en schoonzussen, neven en nichten. 

De families: Vernijns, Van Thielen, Piccard en Munters.


