
Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet, zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen haar leven
maar ook haar lijden overnam.

Toon Hermans
Begrafenissen Ceulemans  |  Deurne-Merksem

    03.324.14.53  |  info@ceulemansbegrafenissen.be✆



Een welgemeende dank aan dr. Janvier, aan het ganse team van de afd. De Wulp van het WZC De Pelikaan
alsook aan haar behandelende geneesheer en verplegend personeel van het ZNA Stuivenberg.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Marguerite
tijdens de afscheidsviering in de Sint-Rumolduskerk, Ter Rivierenlaan 96 in Deurne,
op dinsdag 27 december 2022 om 11.00 uur.

Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 10.40 uur.

Na de afscheidsviering zal zij haar laatste rustplaats krijgen
in het urnenbos van de begraafplaats Ruggeveld in Deurne.
(wegens werkzaamheden aan de begraafplaats dient u te parkeren op de parking van
Sportoase Groot Schijn, Ruggeveldlaan 488)

Steunbetuigingen per post mag u richten aan:
Familie Peeters  |  p/a Begrafenissen Ceulemans  |  Ten Eekhovelei 206, 2100 Deurne
Digitale steunbetuigingen via www.ceulemansbegrafenissen.be

Dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft, nemen wij samen afscheid van 

mevrouw Marguerite Peeters
lid van Okra Sint-Rumoldus - Deurne

Zij werd geboren in Deurne op 22 november 1927 en is, gesterkt door
het sacrament van de Ziekenzalving, zachtjes ingeslapen in Antwerpen op 19 december 2022.

Zij was een dierbare ...
zus en schoonzus van,  wijlen Marcel en Maria Peeters - Staes

tante van, Jean en Maria Cnops - Peeters, kinderen en kleinkinderen
 Paul en Sonia Peeters - Monsieur,
 Peter en May Peeters - Joly, kinderen en kleinkinderen,
 Frans en Maria Peeters - Van Dessel, kinderen en kleinkinderen,
 Zjef en Gosia Peeters - Stepniak, kinderen en kleinkinderen,
 wijlen Leo Peeters.

Delen mee in het verdriet, de families Peeters en Van Dyck.


