
Lizette MERCKEN - PALMANS zijn echtgenote 

Willy en Marie-Louise HERMANS - MERCKEN 
John HERMANS 
Davy en Valerie HERMANS - CRAEGS 
Kelly HERMANS en Martijn CASTERMANS 

Nestor en Petra MERCKEN - COUMANS 
Anouk MERCKEN en Mathias EVERAERTS

Rudi en Rebecca MERCKEN - MOITROUX
zijn kinderen en kleinkinderen  

Willy en Maria MERCKEN - NOBEN 
Mathieu  en Olga  MERCKEN - SCHOENMAEKERS 
Laurent en Maria PALMANS - JACOBS 

en hun kinderen en kleinkinderen 
zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten 

Dank aan zijn huisarts Peter Sauwens,
kinesitherapeut Jos Reynders,
thuisverpleging Dominique en haar team,
dokters en verplegend personeel van het Jessa ziekenhuis, 
campus Salvator te Hasselt.
Dank aan allen die hem met liefde en goede zorgen omringden. 

Voor Clement zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistie-
viering van de parochiefederatie Bilzen-centrum tijdens het 
weekend van 29 en 30 juni 2019.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen, 
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding van
Clement MERCKEN of online www.uitvaartcentrumhayen.be

Wanneer je verdrietig bent, blik dan in je hart
en je zal zien dat je weent om wat je vreugde schonk. 

Clement MERCKEN
echtgenoot van 

Lizette PALMANS

Lid van Okra, Samana en Mijnwerkers-Brankadiers.

Geboren te Rosmeer op 13 december 1933 en overleden in
het Jessa ziekenhuis, campus Salvator te Hasselt
op 14 mei 2019, voorzien van de sacramenten der zieken. 

De afscheidsviering waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal 
opgedragen worden in de dekenale kerk Sint-Mauritius te Bilzen 
op zaterdag 18 mei 2019 om 13.00 uur.
Na de crematie leggen we Clement te rusten in de 
urnenkelder op het kerkhof van Bilzen.

Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 12.30 uur.

De gebedswake zal eveneens opgedragen worden in
voornoemde kerk op vrijdag 17 mei 2019 om 18.00 uur.

Aansluitend kan er een laatste groet gebracht worden
aan Clement in het uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt,
in aanwezigheid van de familie.



Uitvaartcentrum Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78 drukw. Decapress, Hoeselt

Clement  Mercken


