
Nooit meer hierNooit meer hier
maar voor altijd bij ons... maar voor altijd bij ons... 

      de heer      de heer

  Daniel
           Aerden
      

Daniel werd geboren te Genk op 1 augustus 1961Daniel werd geboren te Genk op 1 augustus 1961
en is onverwachts thuis overleden te Leuven op 15 oktober 2022.en is onverwachts thuis overleden te Leuven op 15 oktober 2022.

Daniel zal verder leven in de herinnering van:Daniel zal verder leven in de herinnering van:
zijn ouders,zijn ouders,

Ghislain † en Antonia Aerden-Banken, (Chretien Maesen)Ghislain † en Antonia Aerden-Banken, (Chretien Maesen)

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten,zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten,
Johan en Viviane Geuns-Aerden,Johan en Viviane Geuns-Aerden,

Kevin en Femke, Kevin en Femke, Jesse, Sem,Jesse, Sem,
Robin en Ingelise,Robin en Ingelise, Mila, Mila,

Jerry en Yo Aerden-Lemmens,Jerry en Yo Aerden-Lemmens,
Lore en Kevin,Lore en Kevin, Nina, Nina,

Ronny en Marijke Aerden-Honings,Ronny en Marijke Aerden-Honings,
Carmen en Jens, Carmen en Jens, ElinaElina, , (Carmen zijn petekind)(Carmen zijn petekind)
Christiaan en Melissa, Christiaan en Melissa, James, Miles,James, Miles,
Michael en Melissa,Michael en Melissa,

Rudi en Anja Aerden-Henderyckx.Rudi en Anja Aerden-Henderyckx.

Delen mee in dit verlies:Delen mee in dit verlies:
De families Aerden en Banken.De families Aerden en Banken.

Volgens de wens van Daniel zal de begroeting en deVolgens de wens van Daniel zal de begroeting en de
afscheidsplechtigheid plaatsvinden in besloten familiekring.afscheidsplechtigheid plaatsvinden in besloten familiekring.

Na de crematie krijgt de urne een plaatsjeNa de crematie krijgt de urne een plaatsje
in het columbarium van de begraafplaats te Munsterbilzen.in het columbarium van de begraafplaats te Munsterbilzen.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Aan de familie van de heer Daniel AerdenAan de familie van de heer Daniel Aerden
p/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen.p/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen.

Dit bericht is de enige kennisgeving.Dit bericht is de enige kennisgeving.

  Uitvaartcentrum Matheï Bilzen - Hoeselt               T: 089/49.17.27


