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Τρισάγιο θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και 
ώρα 6:00 μ.μ. στον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ι. ΝΑΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 242 Cleveland Street, Redfern. 
H νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Πέμπτη 5 Ιουλί-
ου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ι. ΝΑΟ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 242 Cleveland Street, 
Redfern. H δε σορός της θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο 
του Rookwood. 

Oι τεθλιμμένοι: ο σύζυγος π. Αγαθάγγελος, τα τέκνα 
Παναγιώτης και Ευαγγελία, οι γονείς Νικόλαος και Αγ-
γελική Ζερβού, τα αδέλφια Ευτυχία Williams, Ερμιόνη 
και Σωτήρης Τομάζος, τα πεθερικά Παναγιώτης και Ευ-
αγγελία Μαστέα, οι κουνιάδοι π. Σωτήριος και πρεσβ. 
Σταματία Μαστέα, τα ανίψια, θείοι και θείες, τα ξαδέλφια 
και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και την Αυ-
στραλία. 

Μετά την ταφήv, ο καφές θα προσφερθεί στα προ-πύλαια 
του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου στο Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια να γί-
νουν δωρεές υπέρ της μνήμης της, στην Θεολογική Σχολή 
του Αποστόλου Ανδρέου

ΚΗΔΕΙΑ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΑΣΤΕΑ
ετών 49

(το γένος Ζερβού)

από Townsville, QLD
που απεβίωσε στις 27 Ιουνίου 2018

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της 
πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης συζύγου,

μητέρας, κόρης, αδελφής, ανιψιάς και θείας 

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη
4 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.30π.μ. στον Ι.Ν ΑΓΙΑΣ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, 47-49 Balmoral
 Street Blacktown, η δε σορός της θα ενταφιαστεί 
στο κοιμητήριο του Rookwood.

Οι τεθλιμμένοι: τα τέκνα Γιώργος, Λίλυ, Ουρανία, Χρή-
στος, τα εγγόνια Zak, Luke, Oliver,  Leonardo και Ayah,  
τα αδέλφια στην Ελλάδα, Ελένη και Νίκος, τα κουνιάδια, 
τα ανίψια, τα εξαδέλφια, και λοιποί συγγενείς και φίλοι 
Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για
καφέ από το Village @ Rookwood.

Παρακαλείσθε όπως αντί στεφάνια και λουλούδια
να γίνουν δωρεές στη μνήμη της υπέρ του The Kids
Cancer Project.

ΚΗΔΕΙΑ

ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ
ετών 78

από Καμίνια Λήμνου
που απεβίωσε στις 27 Ιουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον Θάνατο
της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης

μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα Τετάρτη 4 
Ιουλίου 2018 και ώρα 10.30π.μ. στον Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ, 378 King Street, Newtown,  
η δε σορός του θα ενταφιαστεί στο κοιμητήριο του 
Rookwood.

Οι τεθλημμένοι: τα τέκνα Μαρία και Βασίλης, Κατερίνα 
και Nick, τα εγγόνια Παναγιώτα και Thom, Δημήτρης 
και Colette, Παύλος, Κορίνα, τα δισέγγονα Αντιγόνη, Γα-
λήνη, Αρχιμήδης, η αδελφή Ελένη στην Αυστραλία, η 
αδελφή Φανή στην Ελλάδα, τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι 
συμπεθέροι και λοιποί συγγενείς και φίλοι Ελλάδα και 
Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά την κηδεία να περάσουν για καφέ 
από το Village @ Rookwood.

ΚΗΔΕΙΑ

ΚΟΡΙΝΑΣ ΞΟΥΡΑΦΗ
ετών 93

από Δάρα Αρκαδίας
που απεβίωσε στις 25 Ιουνίου 2018

EURO FUNERAL SERVICES
9759 9759

Με μεγάλη μας θλίψη αναγγέλουμε τον Θάνατο
της πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης

μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς,
αδελφής και θείας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούντες 40ήμερο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως 

της ψυχής του πολυαγαπημένης μας και πάντα αξέχαστης  μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

Παρακαλούμε τους τιμώντας τη μνήμη του όπως προσέλθουν την Κυριακή 8 Ιουλίου στον Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ,
29 Forbes St, Liverpool και ενώσουν μεθ’ ημών τας προς τον Ύψιστον δεήσεις των.

ΑΦΡΟΥΛΑ ΨΥΡΡΑ
από Μυτιλήνη

που απεβίωσε στις 2 Ιουνίου 2018

Oι τεθλιμμένοι: o σύζυγος Γεώργιος (αποβ.), τα τέκνα Ευστράτιος και Παναγιώτα, Δημήτριος και Αθανασία, Παναγιώτης και Αριστέα, τα εγγόνια Αφρο-
δίτη, Παρασκευή, Γιώργιος, ο αδελφός Ιωάννης και Μαρία Λημνιός στη Μυτιλήνη και λοιποί συγγενείς και φίλοι στην Ελλάδα και Αυστραλία.

Όσοι επιθυμούν μετά το μνημόσυνο  να περάσουν για καφέ από το Fontana Amarosa που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία.

Θεωρούμε καθήκον μας όπως και δια μέσω του Tύπου ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους για την θερμή συμπαράστασή τους στο 
βαρύ μας πένθος. Eυχαριστούμε αυτούς που παρακολούθησαν την κηδεία του, αυτούς που  κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια επί της σορού του, 
αυτούς που απέστειλαν συλλυπητήριες κάρτες, αυτούς που έκαναν δωρεές εις μνήμη του και αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο μας εξέφρασαν 
την λύπη τους για τον θάνατο της προσφιλούς και αειμνήστου ημών Αφρούλας Ψύρρα

H οικογένειά της

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ


