
Als een bloem zo is het leven,
't begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort,
dat is 't geheim van het leven.

Louisa Vanstockem
weduwe van Arnold Mercken († 2009)

Geboren te Rijkhoven op 26 september 1932 en zachtjes 
ingeslapen in WZC Ark van Noë te Grote-Spouwen op 
16 januari 2019 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de O.L.V. Geboortekerk 
te Rijkhoven op woensdag 23 januari 2019 om 10.30 uur, 
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in
voornoemde kerk vanaf 10.00 uur.

Gebedswake in de kerk, dinsdag 22 januari 2019 om 19.00 uur.

U kan Louisa een laatste groet brengen in aanwezigheid van
haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B,
3740 Grote-Spouwen, dinsdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Dhr. Alfons (†) en Mevr. Antonie (†) Wolfs - Vanstockem
Dhr. Hubert (†) en José Vanstockem - Potargent
Dhr. Pierre en Maria (†) Hensen - Vanstockem

Dhr. en Mevr. Croughs - Mercken
Dhr. en Mevr. Husques - Mercken
Dhr. en Mevr. Vandeweyer - Mercken
Dhr. en Mevr. Driesen (†) - Mercken
Dhr. en Mevr. Mercken - Froidmont
Dhr. en Mevr. Mercken - Hex
Dhr. en Mevr. Mercken - Vrancken
     en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vanstockem - Mercken.

Een warm woord van dank aan haar huisarts Guy Vanhees
en aan het verplegend personeel en medebewoners van
WZC Ark van Noë te Grote-Spouwen.

Rouwadres: 
p.a. Uitvaart. Merken - t.a.v. familie Mercken - Vanstockem
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken - Spouwen - 012/45 10 54 Drukkerij Turboprint - Spouwen - 012/21 66 30
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