
     Als vooruitkijken
     je bang maakt.

     En achterom kijken
     je pijn doet.

     Kijk dan omhoog,
     God zal je helpen.

Isabelle “Bel” Hennus
echtgenote van Jef Schoenaers

Geboren te Hees op 27 maart 1925 en aldaar thuis zacht
en sereen ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie op
21 januari 2023 gesterkt door gebeden en haar geloof in Maria.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de Sint-Quintinuskerk te HEES
op VRIJDAG 27 januari 2023 om 10.30 uur, gevolgd door
de plaatsing in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.
We komen samen in de kerk vanaf 10.00 uur.

Gebedswake in de kerk, donderdag 26 januari 2023 om 19.00 uur.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Jef Schoenaers                                                       haar echtgenoot

josiane schoenaers
 Veerle
 Cynthia en Jan

Theo en Chantale Schoenaers - Noben
 Lore
        Matts
        Flo
 Tim en Tatiana

haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Mathieu (†) en Isabella (†) Hennus - Moors
Frans (†) en Agnes (†) Buckinx - Hennus
Elisa (†) Hennus
Catharina (†) Hennus
Pieter (†) en Idalie Hennus - Muermans

Julien (†) en Cornelia (†) Schoenaers - Jongen
Pieter (†) en Adelie (†) Schoenaers - Peeters
Ivonne (†) Schoenaers
Constant (†) en Mariette (†) Box - Schoenaers
André (†) en Victorine (†) Ginneken - Schoenaers
Clement (†) Schoenaers
        en al hun kinderen, klein-en achterkleinkinderen

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

De families Hennus - Hermans en Schoenaers - Saeren.

Een warm woord van dank aan haar thuisverpleging
Christel Bouchaert, verplegend personeel Wit-Gele Kruis
en aan allen die Bel met liefdevolle zorgen en vriendschap 
omringd hebben.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken
                     T.a.v. Familie Schoenaers - Hennus Bel
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be


