
44 jaar geleden begon ons verhaal.
Jij was ziek,  lag in het ziekenhuis maar, door de deskundigheid 
van jouw arts, genas je en kreeg onze liefde voor elkaar echt een 
start. Ons leven als man en vrouw begon op onze huwelijksdag 
maar ons gezinnetje werd pas echt compleet na de geboorte van 
onze twee zonen, Paskal en Dominik. Je werd een trotse papa en 
bent dit ook steeds gebleven. Toen we vele jaren later onze eigen 
woning kochten, heb jij die, samen met onze zonen en je broer 
Leo, volledig opgeknapt en mooi gemaakt.

Je broer Leo, je noemde hem ´mijn broerke ,́ en jij waren geen 
twee maar vier handen op een buik. Als jullie samen waren 
begonnen jullie al snel te praten over werken ... werken ... en nog 
eens werken! Jullie band was sterk en je was dan ook enorm blij
toen je peter mocht worden van zijn zoon.
Ook bij je  schoonfamilie lag je in de bovenste schuif, omdat je 
ook daar altijd bereid was te helpen.

Toen je de diagnose van kanker kreeg, ben je moedig blijven 
strijden. Op 9 november hebben we nog je 74ste verjaardag 
gevierd. Het is alles in acht genomen, nog een aanvaardbare 
leeftijd. Bij veel mensen en jonge kinderen spatten hun dromen
al veel vroeger uit elkaar!

Mijn ventje,
Petrus je beste vriend van de kaartersclub en je vrienden van 
café De Reiger zullen voortaan verder moeten zonder jou. Maar 
ook onze buren, die jou eveneens Leo’ke  noemden, zullen je heel 
erg missen. Ook voor hen stond je steeds klaar, opnieuw een 
weergave van wie je was. Een goed mens in hart en nieren!
Maar vooral Pluto, onze woef en jouw allerbeste vriend, waarmee 
je  steeds op stap ging naar het park  Spoor Noord of Spoor Oost 
zal je enorm missen!

Mijn lieve schat, mijn allerliefste papa,
je krijgt voor altijd een speciaal plaatsje in ons hart.

Ria en Dominik

Hij is ingeslapen in het bijzijn van zijn gezinneke
in het ZNA Stuivenberg op 22 november 2022.

De heer Leopold Peersman
Hij is 74 jaar mogen worden.

Hij was het lieve ventje van Ria Scheurweg
en de trotse papa van Paskal († 19/10/2013) en Dominik.

 Hij was de gewaardeerde broer, schoonbroer en pépé van

 Leo en Lisette Peersman - Van Hoecke,
 Christophe, Cindy en haar lieve vriend Toon Van Hool,

 Anita Scheurweg, weduwe van Staf de Swart,
 Mark en Isabelle de Swart - Déxelle en Flor de Swart,

 Ludo en Ria Schuerweg - De Wachter,
 Bart en Debby Scheurwerg - Persoons, Mats en Mill,
 Koen en Anne Scheurweg - Van Dijck, Ferre en Kamiel,
 Geert en Femke Scheurweg - Vleminckx, Lonne.

 Het was de wens van Leo om zijn lichaam aan de wetenschap
 te schenken en om in intieme familiekring afscheid te nemen
 met een hapje en een drankje.

Rouwcorrespondentie:  Familie Peersman - Scheurweg
p/a Begrafenissen Ceulemans  |  Ten Eekhovelei 206, 2100 Deurne

Digitaal condoleren via www.ceulemansbegrafenissen.be


