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Julien Vanaken
echtgenoot van Hilda Preuveneers

Gewezen zelfstandig tuinbouwer

Geboren te Hasselt op 9 april 1938
en overleden in het RZ Sint-Trudo te Sint-Truiden
op 2 december 2021.

Het afscheid, gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder 
op de begraafplaats te Geetbets, heeft plaats in intieme kring.

Dag lieve papa, peter

Een man zoals jij.
Zo gewoon maar toch bijzonder.
Zo als jij zijn er niet velen.
Wij zijn heel blij dat we ons leven
met jou hebben mogen delen.
Je hebt je hele leven hard gewerkt,
niets was je te veel,
wij konden alles aan je vragen.
Nooit hebben wij jou horen klagen.
Met je handen bouwde je op,
en moest je terug afbreken.
Maar het mooiste werk van jouw handen,
lag in het bouwen van ons geluk.
Je hebt veel meer dan je deel gedaan...
Nu ben je er niet meer, maar toch zien we je overal
om ons heen, in het huis van ons leven.
En toen het uiteindelijk niet meer ging, zei je vaak:
‘Kon ik nog maar!’
Wij waren zoveel jaren samen, dat kan iedereen beamen.
Zoveel jaren met elkaar begaan,
nu ben je van me heengegaan.

Liefs, je vrouw Hilda

Julien is en blijft

 de lieve echtgenoot van
  Hilda PREUVENEERS

 de vader en schoonvader van
  Karin VANAKEN
  Sonja VANAKEN en Harry TECKMANS

 de peter van
  Jaimy VANAKEN

 de broer, schoonbroer en nonkel van
  Willy † en Greta VANAKEN-PIETERS
   Kris en Ines VANAKEN-MAX en kinderen
   Roeland en Sofie HAYEN-VANAKEN
   Jan en Katrien BONNEUX-VANAKEN en kinderen

       
Delen in dit verdriet:
 zijn neven en nichten.

De families
 VANAKEN-MOYAERTS en PREUVENEERS-VANGOSSUM.

Warme dank aan huisartsenpraktijk Centrum Kortenaken
en zijn thuisverpleging Marion, Wendy, Jo, Lotte.

Rouwadres:
 Familie Julien Vanaken
 p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets


