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zijn prinsesje
Lore Soetemans
zijn ouders
Danny en Hilde Vlayen-Dendas
zijn grootouders
Ferdinand † en Maria Vlayen-Surkijn
Daniël † en Paula Dendas-Evraerts
zijn nonkels, tantes, neven en nichten
Luc en Greet Hayen-Dendas, Jeroen en Marianne
Jan en Marieke Dendas-Van Pee, Oscar
Koen en Liesbeth Dendas-Govaerts
Alain en Nicole Allard-Vlayen, Kristof
Johan en Martine Reynders-Vlayen
		 Lies en Tom
			Quinn
			♥, zijn petekind
de ouders van Lore
Marc en Lucia Soetemans-Gijsegom
de zus van Lore
Jill Soetemans en Angelo Houblon
zijn kameraden, sportvrienden en collega’s
Rouwadres:
Jonas Vlayen
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

JONAS
Op 18 oktober 2018 staat onze wereld plots stil.
Abrupt is hij uit ons leven gerukt.
.... zinloos ... oneerlijk ...
Op 7 juni 1995 mochten we Jonas
voor het eerst in onze armen nemen. Dan begon zijn avontuur.
Energiek, positief, blij, zachtmoedig, sociaal,...
Met zijn enthousiasme kon hij bergen verzetten en mensen aan
het lachen brengen, ging door, durfde dromen, hij ging ervoor.
Een prachtige zoon.
Als sportieve jongeman leefde hij zich uit bij BEVO Geetbets
en op de fiets. Hij zette zich voor de volle 100%
in bij zijn job bij Toyota Diest.
Samen met zijn ouders bouwden
zij een warm nest uit in Budingen.
Hij leerde zijn grote liefde Lore kennen.
Voor een stil moment bij Jonas bent u welkom
op vrijdag 26 oktober 2018 van 19 tot 20 uur
in het uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76 te Geetbets.
Met veel verdriet, maar ook met dankbaarheid willen we
stilstaan bij het mooie leven, maar veel te kort.
Wij nodigen u vriendelijk uit om dit samen met ons
te doen op zaterdag 27 oktober 2018 om 10 uur
in de aula van het uitvaartcentrum Hansen,
Dorpsstraat 76 te Geetbets.
We komen hiervoor samen vanaf 9.30 uur.
Na de plechtigheid volgt de crematie en begraving
van de urne op de begraafplaats te Geetbets
in intieme kring.

