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Als je moet afgeven 
wat je het meest lief hebt 
dan is er geen gisteren, 

geen vandaag 
en geen morgen meer,  

dan is er geen tijd meer,  
dan is er alleen heimwee.  
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Na een mooi en welgevuld leven, is van ons heengegaan 

 

de heer 

 

Alphons ’Fons’ Baeyens 
 

Geboren te Antwerpen op 3 januari 1949 

en aldaar in het ZNA Middelheim overleden op 1 februari 2022. 

 
Volgens de wens van Fons heeft het afscheid plaatsgevonden in alle intimiteit. 

 

 Dit melden u bedroefd: 

 Sandra Baeyens 
zijn dochter 

 Eleni Baeyens 
zijn kleindochter 

 François en Laura Mouton - Baeyens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
 Gerrit en Lilianne Vervoort - Baeyens, kinderen en kleinkinderen 
 Maurice en Anita Baeyens - Vander Burgt, kinderen en kleinkind 
 Myriam Baeyens, zoon en kleinkinderen 
 Paul Baeyens, kinderen en kleinkinderen 
 John Baeyens, kinderen en kleinkinderen 

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

 Wilfried en Ghislaine Absillis-Laurensse, kinderen en kleinkinderen 
hartsvrienden van Sandra  

 Tinck Mady 
tante van Sandra 

 

 Rouwadres: fam. Baeyens, Petrus De Beuckelaerlaan 18 - 2100 Deurne. 
 Online condoleren: www.uitvaartverzorgingadieu.be 
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