
Plots ben je weg, je voelde het komen
Dit is jouw weg die je hebt genomen
We wilden je nog zoveel vragen
Je laatste tijd nog op handen dragen
Ook al zijn wij er nog niet voor klaar
Pepè, Pa, het is goed, rust nu maar
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echtgenoot van Godelieve Loyens

Geboren te Lafelt op 18 oktober 1936 en bij hem thuis te
Vlijtingen zachtjes ingeslapen in naaste familiekring op

9 november 2021 gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Familie, vrienden en kennissen die geen overlijdensbericht 
ontvingen, gelieve dit als zodanig te beschouwen.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Godelieve Loyens                                                   zijn echtgenote

Willy en Marie-Christine Renkens - Beerts
Karen en Stijn
Dennis, zijn petekind en Evi

Noan

Guy en Marleen Beerts - Engels
Phaedra en Cedric

Filip en Christel Vanweert - Beerts
Jessa                                               zijn kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkind

Christian Bamps en Mathieu Beerts                 zijn petekinderen

Delen mee in hun verdriet: zijn broers, zussen,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Beerts - Muermans en Loyens - Moermans.

Een warm woord van dank aan zijn huisarts Dokter Stefanie
Cleuren, verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, zijn
kinesiste Rita, zijn trouwe oppas Cecile en Rita en aan allen
die Pierre met veel liefde en vriendschap omringd hebben.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken
                   T.a.v. Familie Pierre Beerts - Loyens

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Albanuskerk te 
Vlijtingen op zaterdag 13 november 2021 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie, waarna plaatsing van de urne

in het urnenveld op de begraafplaats aldaar.

Er is gelegenheid om Pierre een laatste groet te brengen in 
aanwezigheid van zijn familie bij Uitvaart. Merken op 

vrijdagavond 12 november 2021 tussen 19.00 en 20.00 uur.
(met inachtneming van de mondmaskerplicht aub)

Pierre BEERTS  'De Bèkker' 
Gewezen voorzitter K. Vroenhoven V.V.


