
      Bezige handen
      en een sterke wil
      vielen na een
      bewogen leven stil.

      Dankbaar nemen       wij afscheid van 

Isabella Loyens
Echtgenote van wijlen

Pierre PALMANS († 1998)

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Geboren te Vlijtingen op 2 februari 1927 en zachtjes heengegaan 
in het W.Z.C. Eyckendael te Riemst op 23 december 2020
voorzien van het Heilig sacrament van de zieken.

Omwille van de covid-19 maatregelen zal het afscheid van 
Isabella en de bijzetting bij Pierre in de grafkelder op de
begraafplaats te Vlijtingen in intieme kring plaatsvinden.

Wij zouden het fijn vinden indien jullie op woensdag
30 december 2020 om 10.00 uur een kaarsje laten branden
om Isabella te gedenken.

Omwille van deze uitzonderlijke tijden is een publiek moment 
van afscheid helaas niet mogelijk.

Zij was de lieve mama van:
 Jean-Pierre en Agnes Hex - Palmans
 Willy en Carina Fastré - Palmans

De trotse oma van:
 Jonathan en Indra Fastré - Ernots
 Frederik en Rosanna Frederickx - Fastré

De fiere overgrootmoeder van:
 Febe Freson
 Tristan Fastré
 Lisa Frederickx
 Mira Frederickx

De liefhebbende zus en schoonzus van:
Guillaume (†) en Alice (†) Loyens - Vos
Nicola (†) en Lydie Loyens - Loens
Margaretha Loyens (Zuster Nicole)
Leon (†) en Lisa (†) Loyens - Martens
Albert (†) en Paulina (†) Loyens - Menten
Elza Loyens
Frans en Maria Loyens - Crals
Louis (†) en José (†) Palmans - Erkens
Leon (†) en Lisa (†) Palmans - Roox
Paul (†) en Nathalie (†) Palmans - Saeren
Christiaan (†) en Jeanne (†) Palmans - Biesmans
Barthelemy Palmans
Jozef (†) en Cornelia Cleuren - Palmans
Maria Palmans
          en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

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

De families Palmans - Ruyters en Loyens - Moermans.

Met dank aan haar huisarts Dr. J. Gilissen, de directie, personeel
en vrijwilligers van het W.Z.C. Eyckendael te Riemst, zorgpartners, 
huishoudhulpen en verzorgenden van familiehulp, haar goede 
geburen van de Jodenstraat en iedereen die Isabella met veel liefde 
omringd hebben.

Medeleven:
Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. familie Loyens Isabella
p/a. Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen / Bilzen
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be
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