
Franciska ‘Ciska’ Merken
weduwe van Ernest Parthoens († 11/10/2003)

Lid van K.V.L.V. “Ferm” Vlijtingen, Samana
en meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Vlijtingen op 18 februari 1924 en zachtjes ingeslapen,
in het bijzijn van haar naaste familie, in Woonzorgcentrum 
Kristallijn te Grote-Spouwen op 31 januari 2022 gesterkt
door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal doorgaan in de Sint-Albanuskerk te Vlijtingen op
vrijdag 4 februari 2022 om 14.00 uur, gevolgd door de
bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.

U kunt Ciska een laatste groet brengen in aanwezigheid van
haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 
3740 Grote-Spouwen, donderdag 3 februari van 19 tot 20 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Pierre en Ludwina Parthoens - Maquoi
Jean en Josée Parthoens - Bruggen
Willy en Marina Parthoens - Plessers
Ludo en Gerdine Loyens - Parthoens
 Peter (†) Loyens
Jos en Maria Parthoens - van de Locht
Martin en May Mengels - Parthoens
 Geert (†) Mengels
Chris en Thérèse Loyens - Parthoens
Chris en Lisette Nassen - Parthoens
Nico en Francine Parthoens - Bruninx
          en al hun kinderen en kleinkinderen

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
haar broer, zus, schoonzussen, neven en nichten.

De families Merken - Schepers en Parthoens - Leesen.

Een warm woord van dank aan haar huisarts Stefanie Cleuren,
verplegend personeel en medebewoners van W.Z.C. Kristallijn, 
haar trouwe vriendinnen Alice en Magda en aan allen die
Ciska met liefdevolle zorgen en vriendschap omringd hebben.

Rouwbeklag: Uitvaartcentrum Merken
                        T.a.v. Familie Parthoens - Merken Ciska
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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Zo zacht
als het licht van een kaars
ben je gestorven.
Aan het einde van je kracht,
zonder woorden, zonder klacht.


