In het kleine ben je trouw geweest
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van de Heer
Mt. 25,34

Dit melden u met droefheid:
In de gezegende leeftijd van 92 jaar is
na een leven van goedheid, vreugde en vriendschap
van ons heengegaan

Pater Karel (Damiaan) Van Aken
Assumptionist
Hij werd geboren te Malderen op 22 februari 1928
Hij verbond zich door geloften aan de Assumptiegemeenschap
op 21 september 1952 te Taintignies
Werd priester gewijd te Saint-Gérard de 2e april 1958.
Heeft zijn priesterleven in dienst gesteld van de opvoeding
van de jeugd en van het apostolaat in de parochies:
vanaf 1958 tot 1986 als leraar en studiemeester-opvoeder
in het Sint-Theresiacollege te Kapelle-op-den-Bos
van 1986 tot 2002 pastoor te Leest.
van 2002 tot 2018 op rust te Malderen
Resideerde te Leuven van november 2018 tot januari 2020
Opgenomen in WZC Sint-Jozef te Moerzeke op 13 januari 2020
en aldaar overleden op 1 mei 2020.
Naar aanleiding van de maatregelingen
betreffende de Corona-crisis
zal de uitvaartplechtigheid en begraving
plaats vinden in intieme kring.
De bijzetting in het familiegraf zal plaats vinden
op de begraafplaats van Leest.

Wij nodigen u op een later tijdstip uit om samen met
ons Pater Karel op een warme manier te herdenken.

Pater Provinciaal, Benoit Bigard
Paters Assumptionisten, Halvestraat 14 te Leuven
zijn confraters van de Vlaamse gemeenschap
Louis (†) Van Aken - Marie-Louise (†) Mierop,
kinderen en kleinkinderen
Alfons (†) Van Aken - Jeanne (†) Weymans,
kinderen en kleinkinderen
Maria (†) Van Aken
Frans (†) Van Aken - Maria van Nisselrooy,
kinderen en kleinkinderen
Zuster Marie-Jozef (Hilda) Van Aken
Zuster Lutgart (Clothilde) Van Aken
zijn broers, zussen, schoonzussen,
neven en nichten
De familie Van Aken - De Boeck
Met onze oprechte dank aan dokters en verzorgend personeel
van het WZC Sint-Jozef te Moerzeke

Rouwadressen
Paters Assumptionisten, Halvestraat 14, 3000 Leuven
Zuster Hilda Van Aken, Kloosterstraat 15, 9255 Buggenhout
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be
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