
E.H. Willy Vanormelingen
* 1maart 1937                                      † 27 januari 2017



Eerwaarde Heer

Willy Vanormelingen
zoon van 

Arthur † en Emma † Vanormelingen - Froyen

Geboren te  Ulbeek op 1 maart 1937 en stil heengegaan te Alken
op 27 januari 2017 en gesterkt door het sacrament van de zieken.

Hij werd priester gewijd in Luik op 8 juli 1962 en ging voor in zijn eremis in Ulbeek.

In zijn toegewijd pastoraal werk was hij achtereenvolgens:

Kapelaan in Houthalen-Meulenberg tussen september en november 1962
Kapelaan in Borgloon tussen 1963 en 1969
Kapelaan in Sint-Aldegondis Alken tussen 1969 en 1984
Pastoor-Deken in Voeren tussen 1984 en 1988
Deken in Tongeren tussen 1988 en 1993
Pastoor in Kiewit-Hasselt van 1993 tot 2002
Pastoor op rust te Alken vanaf september 2002

In het geloof dat mijn leven nu mag openbloeien in de Liefde 
en de warmte van de Heer Zelf, neem ik afscheid van dit aardse leven.

Uitvaartcentrum Vendrickx bvba, Alken Tel. 011-59.70.91 www.vendrickx.be

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Aldegondis ( Hoogdorp) te 
Alken-centrum op zaterdag 4 februari 2017 om 10.30 uur. 

De inzetting in de grafkelder zal in intieme kring gebeuren. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

Gebedsviering op vrijdag 3 februari om 19 uur in voornoemde parochiekerk.

Begroeting: Uitvaartcentrum Vendrickx, Steenweg 165 te Alken, iedere 
werkdag van 14 tot 19 uur. Vrijdag na de gebedsviering in aanwezigheid 
van de familie .    

Rouwadres: Familie Vanormelingen, p.a. Steenweg 165 - 3570 Alken.

Met stil verdriet en grote dankbaarheid nemen we afscheid van

Hij was de bijzonder geliefde en gewaardeerde broer, schoonbroer en heer-
oom van:

Clement † en Maria † Grouwels - Vanormelingen, 
     kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Felicia † Vanormelingen,
Jean † en Julia Vanormelingen - Tournel, kinderen en kleinkinderen,
Jos † en Germaine † Coolens - Vanormelingen, 
     kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Ghislaine Vanormelingen en kinderen,
Guillaume en Hilda † Neven - Vanormelingen, 
                                      kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Delen mee in het verlies:
De families Vanormelingen - Froyen,
Monseigneur Patrick Hoogmartens, Bisschop van Hasselt samen met de mede-
priesters van het Bisdom Hasselt en het Bisdom Luik.
De vele vrienden, die hem in liefde en genegenheid hebben omringd.


