
Nu mag hij schoon en rustig slapen,
en alle zorgen zijn voorbij,
de pijn, de gesel van alle dagen,
het Kruis, dat hij zo lang moest dragen,
bloeit bij de Heer als de bloemen blij.

Droef om het afscheid, maar dankbaar voor al wat wij van hem
mochten ontvangen, melden wij U het overlijden van

Willy PARTHOENS
Weduwnaar van Marie-Louise BOELEN († 2003)

 
Gewezen-Lid van Duivenmaatschappij ‘De Pijl’ Herderen

Geboren te Grote-Spouwen op 19 januari 1933 en
godvruchtig overleden in het WZC Eyckendael te Riemst op
17 juni 2016 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de Sint-Janskerk te HERDEREN op
donderdag 23 juni 2016 om 10.30 uur, gevolgd door de 
bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan voornoemde 
kerk vanaf 9.45 uur.

Gebedswake in de kerk, woensdag 22 juni 2016 om 19.00 uur.

U kunt Willy een laatste groet brengen in aanwezigheid van zijn 
familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427b, 3740 
Spouwen, woensdagavond na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Marie-Claire Parthoens en Piet Daerden                  zijn dochter

Gert en Kim Roebben - Biesmans                   zijn kleinkinderen

Enora, Sem en Mats Roebben              zijn achterkleinkinderen

Maurice en Annie (†) Parthoens - Bosch
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Lucien (†) en Mariëtte Hamal - Parthoens
 kinderen en kleinkinderen
Gustaaf en Jenny Jorissen - Martens
 kinderen en kleinkinderen 
Louis (†) en Idalie Boelen - Reynders
 kinderen en kleinkinderen
Bertha (†) Boelen

zijn broer, zus, schoonzus, neven en nichten

De families Parthoens - Cleuren en Boelen - Merken.

Met dank aan Dr. Aras, zijn huisarts, het verzorgend en 
verplegend personeel van WZC Eyckendael Riemst en 
familie en vrienden voor de vele bezoeken aan mijn vader.

Bloemen noch kransen.
Wilt u toch graag iets schenken, dan graag een gift ten 
voordele van de bewoners van het WZC Eyckendael te Riemst
op rekeningnummer BE08 7360 0760 9413.

Rouwbeklag : De la Brassinnestraat 36  - 3770 Herderen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be 
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