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Als je op ’t einde van je leven, zeggen kan: 

’ t is goed geweest ‘.

Dan eist de dood slechts je lichaam op, 

niet je verdiensten, niet je geest.

En als je dan in ’t midden staat en kijkt rondom je heen,

dan geloof je plots in de eeuwigheid en voel je je, 

*…* nooit meer alleen! 



Wij nemen afscheid van

de heer

Danny ‘Daan’ Soogen
zoon van

† Lambert en Jeanne
Soogen - Van Otterdijk

Hij werd geboren in Neerpelt op 8 mei 1963 en is 
thuis te Hamont, zachtjes van ons heengegaan

op 23 oktober 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
afscheid te nemen tijdens de afscheidsdienst op 
vrijdag 28 oktober 2022 om 10.30 uur in aula Orchis 
van het crematorium ‘Stuifduin’, gelegen aan de 
Vonderdreef 10 te Lommel (GPS: Norbert Neeckxlaan 156).
De bijzetting van zijn urne in een urnenkelder op  
de begraafplaats van Achel-Centrum zal in intieme kring  
plaatsvinden.

Samenkomst in de ontvangstruimte vanaf 10.00 uur.

Gelegenheid om afscheid te nemen van Daan in 
het funerarium Creemers, Achelpoort 6 te Hamont op 
donderdag 27 oktober 2022 van 19.00 tot 20.00 uur. 

Lieve zoon van

 Jeanne Soogen - Van Otterdijk

Broer, schoonbroer en nonkel van

 Maurice en Dien Soogen - Van de Berk
  Geert
   Tessa, Aaron
  Martijn

 Tony en Marleen Winters - Soogen
  Valérie en Didier
   Lex, Stef
  Jaliena en Liesbeth

 Ivo en Danielle Soogen - Van Hout
  Stiene en Tiemen
  Elies en Toon

De families SOOGEN en VAN OTTERDIJK.

Met dank aan allen die Daan liefdevol verzorgd,
verpleegd en bezocht hebben.

Schriftelijk rouwadres: Familie Soogen
 p.a. Achelpoort 6,
 3930 Hamont-Achel
 www.begrafenissencreemers.be

Bloemen noch kransen, maar liever een gift voor 
Umoja VZW op rekeningnummer BE88 7360 1153 1041 
met vermelding “uitvaart Soogen Daan”.


