
… en toen werd het stil
en vloeide er een traan
gedragen door liefde

voor haar naam

Isabelle KERKHOFS
weduwe van Egide Duelen († 2001)

Geboren te Vroenhoven op 25 september 1928 en godvruchtig 
overleden in ZOL Campus St-Jan te Genk op 15 september 2016 
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 
plaatsvinden in de Sint-Petrus en Pauluskerk te VROENHOVEN
op DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016 om 10.30 uur gevolgd 
door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan voornoemde kerk 
vanaf 09.45 uur.

Gebedswake in de kerk, woensdag a.s. om 18.45 uur.

U kunt Isabelle een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar 
familie in Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B,
3740 Grote-Spouwen, woensdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan: 

Frank en Betty Wagemans - Duelen
 Stijn
 Roel
Marc en Mariëlla Stulens - Duelen
Patrick en Mireille Duelen - Jackers
 Aline
 Anton
Frank en Carla Bielen - Duelen
 Hanne
 Ine

haar kinderen en kleinkinderen

Mathieu (†) en Cornelia (†) Kerkhofs - Caenen en kind
Elisa (†) Kerkhofs
Cornelia (†) Kerkhofs
Jan (†) en Anna (†) Kerkhofs - Bastiaens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Libert (†) en Josephine (†) Welter - Kerkhofs

kinderen, kleinkind en achterkleinkinderen 
Pauly (†) en Christine Cuenen - Duelen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Jan (†) en Elza (†) Kerkhofs - Duelen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Leon (†) en Bertha Duelen - Loyens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Marcel (†) en Ernesta Duelen - Simenon, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

                      haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Kerkhofs - Lebens en Duelen - Noé

Met dank aan haar huisarts Dr. Rob Smeets, dokters en verplegend personeel 
van ZOL Campus St-Jan Genk.
Directie, verplegend en verzorgend personeel woonzorgcentrum 
"Oosterzonne" Zutendaal

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Merken, Tav. Familie Isabelle Kerkhofs
of online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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