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Phone: 02 9764 6088 Fax: 02 9764 6188 Email: info@reflectionsrookwood.com.au
Memorial Avenue (Cnr Necropolis Drive) Rookwood NSW 2141

Ώρες Λειτουργίας: 7:30 πμ to 4:00 μμ καθημερινά
Η κουζίνα κλείνει στις 2 μμ (καφές & κέικ είναι διαθέσιμα έως τις 4 μμ)

Η κουζίνα δεν λειτουργεί τις αργίες (καφές & κέικ είναι διαθέσιμα)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
και πάντα αξέχαστου συζύγου, πατέρα, παππού, 

αδελφού και κουνιάδου

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη του όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 3  Ιουλίου 2016 στον Ι. Ν. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 175 Bayview 
Ave, Earlwood και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιμμένοι: η σύζυγος Ξανθή, τα τέκνα Αλεξάνδρα, 
Αγγελική και Αναστάσιος, τα εγγόνια Ιωάννης, Ξανθή και 
Κωνσταντίνος, τα κουνιάδια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της εκκλησίας. 

Η οικογένειά του

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Τύπου να ευ-
χαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερμή 
συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος. Ευχαριστούμε 
αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθε-
σαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς που 
απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δω-
ρεές στη μνήμη του υπέρ του Alzheimer’s Association και 
αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Αιγάλεω, Αθήνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
και πάντα αξέχαστης μητέρας, αδελφής, θείας και εξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως προσέλ-
θουν την προσεχή Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 στον Ι. Ν. ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 650 New Canterbury Rd, Hurlstone Park 
και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Ελισάβετ και Δημήτριος, Ντί-
να, η αδελφή στην Αυστραλία Ελισάβετ και ο σύζυγός 
της Αθανάσιος, ο αδελφός στην Ελλάδα Ιωάννης και η 
σύζυγός του Ευαγγελία, η νύφη Ελισάβετ Ζωσιμά, τα 
ανίψια, τα εξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν για καφέ 
από την Παναγία Σουμελά (604 New Canterbury Road, 
Hurlstone Park NSW 2193) 

Η οικογένειά της

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Τύπου να 
ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερμή συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος. Ευχα-
ριστούμε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς 
που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς 
που έκαναν δωρεές στη μνήμη της υπέρ του Αlzheimer’s 
Αssociation, και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο εξέ-
φρασαν την λύπη τους.

ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΖΩΣΙΜΑ
(ΙΤΣΙΟΣ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Kαστράκι, Καλαμπάκας (Θεσσαλία)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο  μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
και πάντα αξέχαστης συζύγου, μητέρας, αδελφής,

κουνιάδας, θείας, εξαδέλφης και κουμπάρας

Παρακαλούνται οι τιμώντες την μνήμη της όπως προ-
σέλθουν την προσεχή Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 στον Ι. Ν. 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Terrace, Bankstown και 
ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος Κωνσταντίνος, οι γιοι Νικό-
λαος, Ιωάννης και Αλέξανδρος, τα αδέλφια, Νικόλαος 
και Σωτηρία, τα κουνιάδια Αννα και Στέφανος, Πόπη και 
Χρήστος, Ιπποκράτης και Αφροδίτη, Ζουμπουλιά και 
Δημήτριος, Εμμανουήλ και Αλεξάνδρα, τα ανίψια, τα 
εξαδέλφια, κουμπάροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι σε 
Ελλάδα, Αυστραλία και Αμερική.
Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο να περάσουν για 
καφέ από το χωλ της εκκλησίας.

Η οικογένειά της

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Τύπου να 
ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους για την 
θερμή συμπαράστασή τους στο βαρύ μας πένθος. Ευχα-
ριστούμε αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς 
που κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού της, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη μνήμη της υπέρ του Multiple Myeloma 
research foundation, και αυτούς  που με οποιοδήποτε τρόπο 
εξέφρασαν την λύπη τους.

ΑΝΘΟΥΛΑΣ (ZAΦΕΙΡΙΟΥ) ΛΟΪΖΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Σίδνεϊ


