
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij u het plotse overlijden van mevrouw

Gerardine JEURISSEN
echtgenote van wijlen de heer

Herman MERCKEN ( 2004)

Lid van het broederschap van Pater Valentinus.

Geboren te Bilzen op 16 augustus 1930 en overleden in
het Jessa ziekenhuis te Hasselt op 27 september 2017,

gesterkt door het gebed van de kerk.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de parochiekerk van het H. Hart
te Merem - Bilzen op dinsdag 3 oktober 2017 om 10.30 uur, 
gevolgd door de crematie in het Crematorium Hasselt en 
waarna de urne zal bijgezet worden in het columbarium

op het kerkhof van Bilzen.

Samenkomst in vernoemde kerk om 10.00 uur.

Wij nodigen u uit om samen met ons Gerardine te groeten
 in het uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt 

op maandag 2 oktober 2017 van 19.00 tot 20.00 uur.

Dit melden u met droefheid:

Johnny MERCKEN   haar zoon 

Albert ( ) en Margaretha ( ) BOLLEN - JEURISSEN 
Henri ( ) en Ivonne ( ) JEURISSEN - RENWA
Guillaume ( ) en Maria ( ) JEURISSEN - HAMAEL 
Louis ( ) , Elisabeth ( ) en Edith ( ) RAYMAEKERS - JEURISSEN - DE BREE
Lambert ( ) en Maria ( ) SOURBRON - JEURISSEN 
Jozef ( ) en Irma ( ) JEURISSEN - VANHEUSDEN 
Ferdinand en Leonie ( ) STRAUVEN - JEURISSEN 
Jean ( ) en Maria JEURISSEN - MARIS 
Jean ( ) en Gaby ( ) SOURBRON - JEURISSEN 

Winand ( ) en Maria MARTENS - MERCKEN 
Martin en Josette ( ) MERCKEN - CROUX 
Gustaaf en Gilberte POESEN - MERCKEN 

haar schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten    

de families JEURISSEN - VANDEBROEK en MERCKEN - KNAEPEN.

Dank aan directie en personeel van WZC Beversthuis te Beverst.

Voor Gerardine zal er ook gebeden worden tijdens de
eucharistieviering van de parochiefederatie Bilzen - Centrum
in het weekend van 28 en 29 oktober 2017.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31 te 3730 Hoeselt,
met vermelding van Gerardine Jeurissen.

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




