
Met veel verdriet, maar tevens vervuld van warme herinneringen, 

delen wij u mee dat van ons afscheid heeft genomen

Jan Cordijn
Geboren te Sint-Pieters-Leeuw op 22 januari 1928
en er overleden op 9 januari 2021

Weduwnaar van Lucienne Day

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 15 januari 2021 om 10u
in de Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Leeuw. We hadden jullie graag ontmoet 
bij dit afscheid, maar door de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om 
de uitvaart in beperkte kring te laten plaatsvinden.

U kan ons nabij zijn door op dat moment een kaarsje aan te steken.
De dienst volgen kan via de condoleerpagina op www.partous.eu

Nadien begeleiden wij Jan naar zijn laatste rustplaats 
op de gemeentelijke begraafplaats van Sint-Pieters-Leeuw .

Hij leeft verder in de harten van:

Agnes Cordijn en Ludo Brisaert
 Santana en Giel
 Lisa

Greta Cordijn en Yves Coppieters
 Jarne
 Loekas
 Mattias

Lut Cordijn zijn kinderen en kleinkinderen

Marcel Cordijn en Ida Hannaert
Anne-Marie Cordijn en Rufin Van den Borre
Jozef Cordijn  zijn zus, broers, schoonzus, schoonbroer, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Marcel(†) Day en Rosane Degeldere
Albert Day en Diane Van Buggenhout zijn schoonbroer, schoonzussen, hun kinderen en kleinkinderen

De families Cordijn, Day, Dedobbeleer en Walravens.

De familie dankt de artsen Jan en Frank Mertens en het personeel van 
WZC Sint-Antonius, afdeling Zonnebloem en de covidafdeling voor de goede zorgen 
waarmee zij Jan hebben omringd.



Landbouw was je hobby en je lange leven,

90 jaar lang kon je genieten van je gewassen en je dieren,

Door een ongelukkige val  2,5 jaar geleden werd je vrijheid beperkt.

Het rusthuis werd je nieuwe thuis.  

Bij ieder bezoek kwam steeds je glimlach weer 

en genoten we van het samenzijn.

Beetje bij beetje kwam je in je eigen leefwereld. 

Plots overdonderde covid ons, 

toch keken we uit naar de bezoeken die mogelijk waren. 

Met de vaccinaties in zicht, kreeg covid  je plots te pakken.

Je ging de strijd met volle moed aan, 

maar deze strijd was niet te winnen.

Papa, peter Jan,

Rust zacht. 

Uw rouwbetuigingen zijn welkom via Rouwcentrum Partous, 
tav. de familie van Jan Cordijn, 

Alsembergsteenweg 1001, 1652 Alsemberg.

Condoleren kan ook via www.partous.eu 


