


Ik draag jouw hart,
ik draag je in mijn hart.

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van

Filip Aalders
partner van Evelien Luyckx

liefste papa van Vincent en Oliver

geboren te Antwerpen op 24 mei 1983 en onverwacht 

overleden te Edegem op 5 oktober 2021.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Filip

op vrijdag 15 oktober 2021 om 10u30, 

in de aula Chrysant van het crematorium van Antwerpen,

Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de ontmoetingsruimte 

van het crematorium vanaf 10.15 uur.

Aansluitend volgt de begraving op de begraafplaats 

van Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1.

Rouwadres :
Nachtegaalstraat 8 - 2530 Boechout

Oneindig graag gezien door :

Evelien Luyckx  
zijn partner

Vincent en Oliver 
zijn zoontjes

Ludo en Hilda Aalders - De Zitter 
zijn ouders 

Frederik Aalders en Lies Van Goethem
 Alex en Max 

zijn broer, schoonzus en neefjes

Michel en Hilde Luyckx - Lenaerts
zijn schoonouders

Marian Luyckx en Jordan Cox 
 Emilia
Elisa Luyckx en Yves Baeten 
 Elena en ♥

zijn schoonzussen, schoonbroers en nichtjes

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten

Tom Van Nuffel en Kathleen Van Oost 
 Leander, Rosanna en Paulien

zijn beste vriend

Zijn talrijke vrienden

Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum 
“In het Avondrood”, Kerkstraat 98 te Mortsel

op donderdag 14 oktober 2021 van 18 uur tot 19 uur.
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