
Ik kan helaas geen afscheid nemen,

ik kan helaas niet bij je zijn.

Maar ik denk aan jou en voel de pijn,

pijn die een leven lang zal duren.

Het had ook anders kunnen zijn...

Net Loyens
echtgenote van Maurice Hermans

Lid van Samana Vlijtingen.

Geboren te Vlijtingen op 20 mei 1930 en godvruchtig in het 
bijzijn van haar naaste familie overleden in het A.Z. Vesalius 
te Tongeren op 27 maart 2018 gesterkt door het Heilig 
Sacrament der zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Albanuskerk
te VLIJTINGEN op ZATERDAG 31 maart 2018 om 
10.30 uur, gevolgd door de crematie, waarna de assen 
zullen verstrooid worden op de strooiweide van de 
begraafplaats te Vlijtingen.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan het 
rouwhuis, Panisveld 34 - 3770 Vlijtingen vanaf 09.30 uur.

Gebedswake in de kerk, vrijdagavond 30 maart om 18.45 uur.

U kan Net een laatste groet brengen in aanwezigheid van
haar familie in het rouwhuis, Panisveld 34 - 3770 Vlijtingen, 
vrijdagavond na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Maurice Hermans                haar echtgenoot

Mathieu en Tinny Loyens - Leenders
 kinderen en kleinkinderen
Joseph en Annie Vaassen - Loyens
 kinderen en kleinkinderen
Victor en Idalie Leenaers - Loyens
 kinderen en kleinkind
Jean-Pierre en Marie-Thérèse Ghijsen - Loyens
 kinderen en kleinkinderen
Willy en Maria Loyens - Geraerts 
 kinderen en kleinkinderen
Leonard (†) en Elisa (†) Gilson - Hermans
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Vincent (†) en Leonie (†) Hermans - Savenay
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

De families Loyens - Thijs en Hermans - Hauben.

Met speciale dank aan:
Iedereen die Net met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Medeleven:
Familie Hermans - Loyens
Panisveld 34 - 3770 Vlijtingen
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be
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