
Maggy Loyens
echtgenote van Jos Simons

Bestuurslid Gezinsbond Vlijtingen
Bloemschikster Sint-Albanuskerk Vlijtingen

Geboren te Vlijtingen op 22 juni 1944 en zachtjes ingeslapen in het 
bijzijn van haar naaste familie in WZC Kristallijn te Grote-Spouwen 
op 6 oktober 2022 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Albanuskerk te Vlijtingen op
donderdag 13 oktober 2022 om 10.30 uur, gevolgd door de
crematie waarna haar urne thuis een warm plaatsje zal krijgen.

We komen samen in voornoemde kerk vanaf 10.00 uur.

Gebedswake in de kerk, woensdag 12 oktober 2022 om 18.45 uur.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Jos Simons                                                                haar echtgenoot
  

Kalina en Jeroen Simons - Staal
 Kevin
 Ruben
 Jasper
 Monia

Xena en Johan Simons - Willems
 Maria
 Alejandro

Vins Simons
 Jesse

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Loyens - Beusen en Simons - Muermans.

Een warm woord van dank aan haar huisarts Benny Beusen,
verplegend en verzorgend personeel van Woonzorgcentrum 
Kristallijn Grote-Spouwen en aan allen die Maggy met 
liefdevolle zorgen, steun en vriendschap omringd hebben.

Wij waarderen uw geste van harte, maar liever bloemen
noch kransen, graag geheel vrijblijvend een gift aan de
Stichting Alzheimer Onderzoek BE93 2300 0602 8467
met vermelding van ‘ter nagedachtenis van Maggy Loyens’.

Rouwbeklag: Uitvaartcentrum Merken
          T.a.v. Familie Simons - Loyens Maggy
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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Strooi uit mijn as

Strooi uit mijn as
voor alle winden
dat wat mijn lichaam was
de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde
naar wolk en zee
en zich daarmee verbinden.


