
IN A WHILE, CROCODILE …

Zo heeft elk pad zijn eigen einde
een einde dat nooit prettig is

maar als dat pad zo treurig wordt
blijf je niet lang overeind

Voor Pa is het nu rusten
voor ons is het verdriet

maar al heeft hij ons verlaten
hij laat ons niet alleen

wat wij in hem bezaten
is altijd om ons heen

Met diepe droefheid melden wij het heengaan van 

René Arthur Marie Didden

geboren op 21 maart 1939  in Bocholt
 overleden op 12 september 2022 in woonzorgcentrum Sint Rochus in Aarschot

Vader, viejo.
Een Limburgse Teut, een Brusselse Ket, wereldburger en 

een Langdorpse Bosruiter, hij was het allemaal.
Een jezuiet met een olifantengeheugen, 
een held, grapjas, schelm en toeverlaat.

Sportmens en atleet, kampioen Tienkamp en Speerwerpen; 
van Racing Brussel naar Racing White, van Daring Leuven naar de KUL

coach en mentor van menig atleet van Blankenberge tot Liège, 
van Turnhout tot Herentals 

Noella Maes, zijn echtgenote en steunpilaar

Eric Didden, zijn zoon en zijn echtgenote Nina Schiffer,
Kika Didden, zijn dochter

Opie van
Casper Didden

Plus-Opie van
Jelle en Lio Schiffer

zijn broers
Roland Didden,
Marc Didden en zijn echtgenote Denise

zijn nichten
Nathalie Didden et son épouse Christophe Adams, 
Sigrid Didden en haar partner,
Kathy Maes en haar dochter Lilith

wij willen graag alle buren van de Gijmelberg in Langdorp bedanken voor 
de bijstand, en in het bijzonder het uitmuntende zorgpersoneel van WZC 
SInt Rochus (De Begijn en De Statie) in Aarschot voor de lieve zorgen en de 
hartverwarmende communicatie rond de toestand van de overledene

Maandag 19 september 2022 om 13.30 uur
nemen we samen afscheid van René tijdens de uitvaartplechtigheid in  
de aula van het crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 in Nieuwrode.  
We komen er samen vanaf 13.15 uur.

Aansluitend vindt de asverstrooiing plaats op de 
begraafplaats aan het crematorium.

Rouwadres: René Didden, p/a Langdorpsesteenweg 10, 3200 Aarschot

Online condoleren op www.reweghs.be


