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ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΝΘΟΥΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟN “ΚΟΣΜΟ”

9553 6955

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

πολυαγαπηµένου µας και πάντα αξέχαστου 
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη του όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 21 Αυγού-
στου 2016 στον ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Cnr. Weekes & Carpenter Ave, 
Rookwood  και ενώσουν µεθ’ ηµών τας προς τον 
Ύψιστον δεήσεις των. 
Oι τεθλιµµένοι: η σύζυγος Γιώτα, ο υιός Βα-
σίλης και η σύζυγός του Diane, ο εγγονός 
Chris, τα αδέλφια στην Αυστραλία Ευάγγελος 
και Πετρούλα, Ειρήνη και Ευάγγελος, η νύφη 
∆έσποινα στην Αυστραλία, η κουνιάδα Ντίνα 
στην Αυστραλία, η νύφη στην Ελλάδα Μαργα-
ρίτα, τα κουνιάδια στην Ελλάδα Αντώνης και 
Μαρία, Όλγα και Μάκης, τα ανίψια, τα ξαδέλ-
φια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να περά-
σουν για καφέ από το Reflections @ Rookwood 
στις 11.30 πµ.

Η οικογένειά του

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. Ευχαριστούµε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν στην κηδεία, αυτούς που κατέθεσαν 
στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, αυτούς 
που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που 
έκαναν δωρεές στη µνήµη του υπέρ του Sydney 
Children’s Hospital, και αυτούς  που µε οποιοδήποτε 
τρόπο εξέφρασαν την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Πλάτανος, Αίγιον

Τρισάγιο θα ψαλεί σήµερα Τρίτη 16 Αυ-
γούστου 2016 και ώρα 6 µ.µ. στα γραφεία 
του Euro Funerals, 890 Canterbury Rd, 
Roselands.
H νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τε-
τάρτη 17 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:30  π.µ. 
στον Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, 6-12 East Ter-
race, Bankstown, η δε σορός της θα ενταφι-
αστεί στο κοιµητήριο του Rookwood.
Τα τέκνα Λάζαρος και Παναγιώτα Τσινασλα-
νίδη, Αγγελική και Χρήστος Αγγελίδης και 
Ελένη Τσινασλανίδη και λοιποί συγγενείς και 
φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία. 

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

ΚΗ∆ΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙ∆Η

ετών 96
από Μικρά Ασία

που απεβίωσε στις 12 Αυγούστου 2016

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με µεγάλη µας θλίψη αναγγέλουµε 
τον θάνατο της πολυαγαπηµένης µας και πάντα 

αξέχαστης µητέρας, 

Τελούντες 40ήµερο  µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης 
µας και πάντα αξέχαστης µητέρας, γιαγιάς, 

αδελφής, θείας και ξαδέλφης

Παρακαλούνται οι τιµώντες την µνήµη της όπως 
προσέλθουν την προσεχή Κυριακή 21 Αυγούστου 
2016 στον Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 203-207 
Livingstone Rd, Marrickville και ενώσουν 
µεθ’ ηµών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των. 

Oι τεθλιµµένοι: τα τέκνα Μαρία και Phillip, 
Ελισάβετ και David, Johan και Cathie, Leanne 
και Peter, τα εγγόνια Daniel, Michael, Martin, 
Laura, Alec και Genevieve, η αδελφή Κούλα 
και η αδελφή Ελισάβετ στην Ελλάδα, τα ανί-
ψια, τα ξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς και φί-
λοι σε Ελλάδα και Αυστραλία.
Όσοι επιθυµούν µετά το µνηµόσυνο να πε-
ράσουν για καφέ από το 50 Fricourt Avenue, 
Earlwood. 

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. Ευχαριστούµε αυτούς που πα-
ραβρέθηκαν 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 Ι. Ν. ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, Newtown., 
και αυτούς  που µε οποιοδήποτε τρόπο εξέφρασαν 
την λύπη τους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΑΛAMA VAN YZENDOORN
( το γένος Στράνγα ) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

από Ρεπανίδι, Λήµνος




