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Omringd door onze liefde hebben we afscheid genomen 

van mijn echtgenote, onze mama, zus, schoonzus, tante, dierbaar familielid en vriendin 

 

Joske De Pauw 
Echtgenote van Jean Van Ballaer 

 

 
Zij werd geboren te Gent op 25 augustus 1956 en is na een langdurige ziekte  

in haar vertrouwde thuisomgeving overleden op 28 juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

De afscheidsplechtigheid rond de asurne heeft plaats in aula “Aster” van 

crematorium Pontes Antwerpen, Jules Moretuslei 2 hoek Legerstraat te Wilrijk 

op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022 om 11.30 uur. 

 

Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula vanaf 11.15 uur. 

 

 

Na de afscheidsplechtigheid zullen we de assen van Joske toevertrouwen aan  

asverspreidingsweide “De Blauwe Regen” met locatie Platanendreef van 

de begraafplaats Schoonselhof aldaar. (Naast  het aulagebouw) 

 

Gelegenheid tot groeten en een stil moment bij Joske wordt u geboden in de groetkamer van 

het mortuarium van ZNA Middelheim Antwerpen, ingang spoedgevallen - Floraliënlaan 

van maandag 1 augustus tot en met donderdag 4 augustus van 13 tot 16 uur en tussen 18 en 20 uur. 

Gelieve vooraf hiervoor telefonisch een afspraak te maken via telnr.: 03 280 48 06 

 

 

Joske zal blijven verder leven in de herinering van: 

Jean Van Ballaer,                                                                                                                             haar echtgenoot; 

 

Werner en Miranda Goesaert - De Bock, 

Rina en Ketan Khara en Kareena,                                                                       haar kinderen en kleindochter; 

 

Myriam en Freddy Cardon - De Pauw, kinderen en kleinkinderen, 

André en Anneke De Pauw - Dambre, 

Françoise en Denis Mestivier - De Pauw, kinderen en kleinkinderen, 

Marie-André en Freya De Pauw - Van Dort, 

Guy en Louisa De Pauw - Delepeleire en kinderen, 

 

Annie en Jules Cautereels - Van Ballaer, kinderen en kleinkinderen, 

Cécile en Paul Goetghebeur - Van Ballaer, kinderen en kleinkinderen, 

Agnès en Hans Leonhardt - Van Ballaer, kinderen en kleinkinderen, 

                                                                           haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten; 

delen in dit verlies: 

de neven, nichten en verwanten, 

de families De Pauw, Van Ballaer, Oers en De Bruyn. 

 

Een bijzonder woord van dank aan de huisarts dokter Lieve op ‘t Roodt, 

het voltallige verpleegteam van “Thuisverpleging Antwerpen”,  

de Gezinshulp van Villers  

en Joeri Hertsens, haar kinesist. 

  

Schriftelijk condoleren: 

Familie Joske De Pauw 

p/a begrafenissen Koh-I-Noor 

Grotesteenweg 145, 2600 Antwerpen-Berchem 

 

Digitaal condoleren via www.kohinoorbegrafenissen.be 

 

 

 

Koh-I-Noor bv, uitvaartverzorging 

Grotesteenweg 145,    2600 Antwerpen-Berchem.      Tel.: 03 239 44 44 


