Als je ooit eenzaam bent en de diepte van de nacht peilt,
denk dan aan mij en ik zal bij jou zijn.

De heer

Andreas ‘ Dré ’ Peeters
Echtgenoot van Mevrouw Erna Van De Vreken
° te Terhagen op 14 februari 1942

x te Wilrijk in St.-Camillus op 18 december 2018.
Dit melden u met diepe droefheid:
Erna Van De Vreken

zijn echtgenote

Joery Peeters

zijn zoon

Maithe en Thibo Peeters

zijn kleinkinderen

Kathy Cools

zijn grote steun en toeverlaat

Ludo en Jenny Schellekens - Peeters
dochter en kleinkinderen
François (x) en Monique Peeters - De Laet
Luc en Gerda Peeters - Vissers
kinderen en kleinkinderen

zijn broer, schoonzussen, schoonbroer en zus

Zijn tante, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Peeters, Van De Vreken, Geeraerts en De Wit.
De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Dré op
donderdag 27 december 2018 om 10.15 uur in aula Chrysant,
van het crematorium te Antwerpen, gelegen op de Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.
Aansluitend volgt de asverspreiding op de gemeentelijke begraafplaats van Niel,
gelegen in de E. Claessenslaan.
Samenkomst in de wachtkamer van aula Chrysant vanaf 9.45 uur.
Een bijzonder woord van dank aan zijn huisartsen Dr. Berghmans en Dr. Rosseel
en aan het personeel van St. -Camillus evenals de thuisverpleging,
en alle neurologen voor hun warme en liefdevolle zorgen.
Nog een warm dankwoord aan de vrienden van de plezante hoek
voor hun steun en toeverlaat.
Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Dré in het rouwcentrum C. Verbist,
Provinciale Steenweg 34 te Schelle op woensdag 26 december 2018 van 19 tot 20 uur.

U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be
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