
Op 19 mei2022 overleed in Huldenberg (B)

Am 19. Mai2022 starb in Huldenberg (B)

P. Fernand lvens C.SS.R.

geboren 10juni 1929

eerste professie / Erste Profess L5 september 1949

priesterwijding / Priesterweihe 15 september 1954

R.t.P.

De uitvaartviering ís op woensdag 25 meí 2022 om 70 uur
in de Sint-Joostkerk te Moleizen-Overijse

met oansluitend de begrofenis op de begroafplaats von Abdijvan Park, Leuven.

Der Trouergottesdienst fíndet am Mittwoch, dem 25. Moi 2022 um 7o uhr
in der Sint-Joostkirche in Maleizen-Overijse statt

und anschliel3end die Beerdigung ouf dem Friedhof von Abdij von Park, Leuven.

Wittem, 20 mei 2022
Provincie St.-Clemens - Provincialaat



De Heer is waarlljk opgestaanl

Ferdinand IVENS
zoonvan ry1len August en Maria Julia lvens-Ven

Geboren te Beveren-Waas op lOjuni I 929 en godvruchtig overleden te Huldenberg
op l9 mei 2022, gesterkt door de ziekenzalving en gebeden van de H. Kerk.

H, werd Redemptorist. geprofest te Sint+uiden op l5 september 1949
en tot priester gewgd te Leuven op l5 september 1954.

Hy was predikant van retraites en volKmissies van l95B tot l97B
Van l,978 tot '994 zorgde ht met z1n medewerkers voor de talrlke krnderen
enJongeren die hen werden toevertrouwd in het "Kinderdorp" te Hoeilaart.

Op ljuli 1994 werd ht tot pastoor benoemd van de Sint-Joostparochie Malerzen

en even later ook van de Sint-Bernardusparochie Tombeek, beide in Overyse.

Delen u dit droevig, maar tn geloof ook vreugdevol gebeuren mee

Pater Provinciaal, en zyn confraters Redemptoristen van de Sint-Clemensprovincie

Priesters, diakens en meewerkenden van de Pastorale Zone Druivenstreek

Louisa Michiels, mede-opvoedster van René en tochtgenoot van nonkel Fer

René Joris. zyn pleegzoon. vriendin Valérie en hun zoontjes Revi en Rody

Zynzus, schoonzus, neven en nichten
Raymond t en Agnes lvens-Van Tongerloo, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Hermrne lvens f
Pater Jan lvens f . Redemptorist en Congo-missionaris
Etienne f en Maria Van Puyvelde-lvens. kinderen en kleinkind

De families lvens. Ven. De Block en Van Raemdonck

Met dank aan allen die hem met goede zorgen en genegenheid hebben omringd

De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelljk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de Sint-Joostkerk te Maleizen-Overfise op woensdag 25 mei 2O22 om | 0 uur.

Aansluitend leggen we hem te ruste op de begraafplaats van de Abd11'van het Park te Leuven.

Gefegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Rouwadres. Familie Ferdinand lvens
plaWZC Keyhof
Stroobantsstraat 7 5, 3040 Huldenberg

u i tv a a N e zo rs i n s : : : i:;: ffi r: : :3 f :":,!,:;


