Beste,
In verband met de coronacrisis moeten wij u mededelen dat de plechtige begrafenis
van onze (schoon)moeder Jeanne Mertens niet kan plaatsvinden zoals we hadden
gepland en gewild.
Wij hebben begrip voor het advies om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden
en willen het ter harte nemen.
De uitvaartdienst en te ruste legging zal doorgaan, maar niet ten koste van de
gezondheid van onze familie en genodigden.
We gaan haar als kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een mooi afscheid
geven.
Het leven en ook de dood laat zich niet plannen
We weten dat u allen in gedachten bij Ma en ons zal zijn.
Herman en Bie
Magda en Floris
Jan
Jules
Jef en Lut
Gie en Trees
kinderen en kleinkinderen

'Er is geen troost
behalve als je dat feit onder ogen ziet.'

Dit melden u met droefheid:

Verdriet en mooie herinneringen gaan samen
nu we afscheid nemen van

Herman en Bie Van Looveren - Verboven
Mattias en Nicole, Frances, Alfred
Dorothy en Ken, Jasper, Oliver
Maxime en Michiel
Margo en Donald

Jeanne Mertens
weduwe van

Jef Van Looveren

Floris en Magda Asselbergs - Van Looveren
Jan Van Looveren
Jules Van Looveren

Zij werd geboren te Meer op 15 juli 1925
en is in het WZC Amandina te Wuustwezel-Gooreind
van ons heengegaan op 7 maart 2020.

De uitvaartdienst vindt in intieme kring plaats op
donderdag 19 maart 2020,
waarna wij haar te rusten leggen in het urnenveld bij haar
echtgenoot op de begraafplaats van Essen-Centrum.

Jef en Lut Van Looveren - Dries
Jonas en Leni, Willeke, Josse, Pia
Lora en Wim, Ellis, Klara, Floris
Hanne en Ward
Gie en Trees Van Looveren - Heindryckx
Laura
Diederik en Marjolein, Mia, Bob, Ellis, Maxim
Dieuwke, Jul
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar broers, zussen en schoonbroers.
De neven en nichten.
Rouwadres: Familie Van Looveren - Mertens
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen
Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be

