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Ook al ben je ver weg,
in ons hart blijf je bestaan,
want alle herinneringen
zullen nooit verloren gaan.

Van ons is heengegaan

de heer

Frans Mertens
 

echtgenoot van mevrouw Marie-José De Klerck

Hij werd geboren te Teralfene op 4 maart 1932
en overleed in het O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst

op 25 maart 2022,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Duivenmelker in hart en nieren

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Frans tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Jan

te Teralfene op woensdag 30 maart 2022 om 10 uur. 

Nadien volgt de inzetting van de asurne in het urnenveld
van de begraafplaats te Teralfene. 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Wie wenst kan online condoleren via www.steveds.be

 
 

 Hij leeft verder in de blijvende herinnering van 

 Zijn echtgenote
       Marie-José De Klerck
 
 Zijn kinderen
       Marie-Thérèse en Frederik Mertens - De Wagter
       Anne-Marie en Luc Mertens - Peelman
    
 Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen
       Halewijn en Wendy De Wagter - Haelterman
   Wout en Tuur
       Diederik en Leen De Wagter - Callebaut
  Cyriel
       Ilona en Pieter Peelman - Loos
  Mathieu en Emiel 
       Jonas en Marissa Peelman - Cools
       Ruben Peelman
 
  Zijn broers, zus, schoonzussen, neven en nichten 
       Alfons † en Gabriëlle † Mertens - Droeshoudt en kinderen
       Delphine † Mertens
       Maurits † Mertens
       Jan en Emilienne † Mertens - Ghijsels en kinderen

Delen mee in dit verlies zijn schoonbroers, schoonzussen, 
      neven en nichten van de familie De Klerck 

De families Mertens, De Klerck, Rossignol en Guldemont

Wij danken voor hun inzet en goede zorgen
       zijn huisartsen Dr. Herman Steppe, Dr. Evelyne Uyttersprot
  en Dr. Roxane Vanderweeën
       het team van familiehulp
       zijn trouwe buren
       het personeel van de covid afdeling van het O.L.Vrouwziekenhuis

Rouwbetuigingen
       Familie Dhr. Frans Mertens
       p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer

       Langestraat 254 - 1790 Hekelgem
       


