Ik heb ten volle geleefd
en deed het op mijn manier.
Spijt, heb ik ooit wel gehad
maar ook te weinig om te vermelden.
Ik deed wat ik moest doen en
ja, er waren tijden, ik ben er zeker van,
dat ik meer aanpakte dan ik aankon.
Toch heb ik liefgehad, gelachen en gehuild.
Ik heb goede dingen meegemaakt,
en mijn deel van het verlies.
Maar het leven is geleefd en geloof me vrij
er is maar één ding van belang en dat is liefde.
En dit zeg ik, zó recht uit mijn hart
“ik heb jullie echt lief gehad”
maar… ik deed het wel op mijn manier!

‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb pijn gedaan
							Alice Nahon

Een bijzondere dank aan het verplegend personeel van het WZC Sint-Lodewijk
voor de goede zorgen.

vrij naar My Way (Frank Sinatra)
Uitvaartzorg PEERAER WIJNEGEM, Turnhoutsebaan 444 - 446B.
Tel: 03-353 60 83

www.peeraer-wijnegem.be

Rouwen om dit heengaan:
Droef om het afscheid, maar dankbaar om zijn leven, melden wij u het overlijden van

Edmond Peeters
“Peter Mon”
Weduwnaar van Maria Van Rymenant
voormalig postmeester van Schilde
inspecteur bij De Post
geboren te Borgerhout op 24 april 1933
en overleden te ’s-Gravenwezel in het WZC St.-Lodewijk op 13 maart 2021.
Gezien de bijzondere omstandigheden heeft de crematie en de afscheidsplechtigheid
in beperkte familiekring plaatsgevonden.
De asurne heeft een plaats gekregen samen met Mutti in het urnenveld van de begraafplaats van St.-Job.

Rouwadres: Familie Peeters - Van Rymenant
p/a Uitvaartzorg Peeraer, Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem

Luc en Els Van Ostaeyen - Peeters,
Kim en Bert, Toon en Hanne,
Sofie en Oskan, Ilhan en Selin,
Jan en Myriam Peeters - Liekens,
Kristien en Filip, Elias, Klara en Ruben,
Pieter-Jan en Lien, Jozefien,
Bruno en Ann Trapani - Peeters,
Yves en Evi,
Luna en Mathias,
Wim en Machteld Peeters - Heijerick,
Adelheid en Detlev,
Arthur en Katrien,
Hannelore,
Lieselotte,
Bie Peeters en Tom Van Dijck,
Esther en Jonas,
Alec en Aika,
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
René † en Elza † Peeters - Boudewijns,
Willy † en Annie Meirsman - Peeters,
Jeanne † Van Rymenant,
Marcel † en José De Sloovere - Van Rymenant,
Jean † en Simonne † Gysen - Van Rymenant,
zijn zus en schoonzus,
Zijn neven en nichten,
De families Peeters en Van Rymenant.

