
Haar wereld was wat kleiner 
Zonder woorden toch intens 
Haar wereld was wat anders 

De wereld van… 
Een prachtig mens 

 

 

 

 

Gezalfd met het teken van de Christelijke hoop  

en gedragen door de genegenheid van allen die haar dierbaar waren  

nam heel zachtjes afscheid van het leven 

 

Gaby Verschueren 
 

weduwe van Firmin Aerts 
 

geboren te Houtvenne op 11 juli 1937 

overleden te Berchem op 13 april 2020. 

 

 

 

 

 

Vanwege de huidige beperkingen in het kader van de Corona crisis 

zal de plechtigheid plaatsvinden in intieme kring  

in de Sint-Pauluskerk 

Sint Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen 

op zaterdag, 18 april 2020 om 11.00 uur. 

 

Aansluitend begeleiden we Gaby naar haar laatste rustplaats  

in het urnenveld op de begraafplaats van Berchem. 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

 Familie Gaby Verschueren - Aerts 

 p/a Marceau Uitvaartzorg,  

 Grotesteenweg 55  -  2600 Berchem 

Digitaal condoleren via www.marceau-uitvaartzorg.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit melden u met diepe droefheid: 

 

Guido en Manee Aerts - Inthapan 

Marc en Joke Aerts - Herbots 

Paul Aerts en Annick Simons 

Patrick Aerts 

haar kinderen  

 

Tim en Eliesah Aerts - Vanden Dorpe 

Tom Aerts en Sarissa Baert 

Emma Aerts 

haar kleinkinderen 

 

Jozef (†) Verschueren 

Cyriel en Anna † Verschueren - Van Edom, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Maurice en Rachel Jehin - Verschueren, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Paul (†) en Godelieve Hendrickx - Verschueren, kinderen en kleinkinderen 

Wilfried en Adrienne Verschueren - Van Kerkhoven, kinderen en kleinkinderen 
 

Georges (†) en Paula (†) Aerts - Dons, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Raymond (†) en Magda Aerts - Vervoort, kinderen en kleinkinderen 

Paul (†) Aerts, pater van de Heilige Harten 

Michel en Maria Fery - Aerts, kinderen en kleinkinderen 

René (†) en Marie-Jeanne Moras - Aerts, kinderen en kleinkinderen 

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 

De families Verschueren, Aerts, Van den Brande, Van Herck en aanverwanten. 

 
Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts dokter Guffens 

en het verplegend personeel van de afdeling Druivelaar van WZC Sint Maria 
 voor alle liefdevolle zorgen.  
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