Rouwadres:
Familie Rachel Vanerum
Familie Jos Pluymers
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

Mevrouw

De heer

Rachel Vanerum

Jos Pluymers

echtgenote van de heer

echtgenoot van mevrouw

Rik Vlayen

Miranda Vlayen

Lid van het H. Paterke van Hasselt

Zaakvoerder Bouwbedrijf Pluymers Jos

Geboren te Genk op 11 januari 1935
en thuis onverwacht overleden te Linkhout op 20 februari 2020.

Geboren te Hasselt op 16 maart 1959 en tijdens zijn werk
plots overleden te Groot-Gelmen op 20 februari 2020.

U kan Rachel een laatste groet brengen
in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen,
op woensdag 26 februari 2020 van 19 tot 20 uur.

U kan Jos een laatste groet brengen
in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen,
op woensdag 26 februari 2020 van 19 tot 20 uur.

Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme kring.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in intieme kring.

Na de crematie zullen de urnen van Rachel en Jos naast elkaar
worden begraven in het urnenveld op de begraafplaats te Linkhout.

Na de crematie zullen de urnen van Jos en Rachel naast elkaar
worden begraven in het urnenveld op de begraafplaats te Linkhout.

Dit melden u

Dit melden u

Rik VLAYEN
				

haar echtgenoot,

				

haar trouwe viervoeter,

Louis † en Anna VLAYEN-VANERUM en familie
Désiré † en Aline † VANERUM-PALLEN en familie
Sidonie † VLAYEN
				

Met dank aan alle verzorgenden.

zijn echtgenote,

				

Jos † en Miranda PLUYMERS-VLAYEN
haar dochter en schoonzoon,
				
Timbo D
				

Miranda VLAYEN
				

haar zus, neven en nichten..

Rik en Rachel † VLAYEN-VANERUM
				
				

zijn schoonouders,

Theo en Marie-Louise REEKMANS-PLUYMERS en familie
Luc en Lut REEKMANS-PLUYMERS
Georges en Rita VAES-PLUYMERS en familie
Freddy en Magda † VAN CROMBRUGGE-PLUYMERS en familie

				

zijn zussen, schoonbroers, neven en nichten,

Kristien, Birgitte, Sid
				

Zijn medewerkers Danny en Mario.

zijn petekinderen.

