
Edgard Peumans
echtgenoot van Mariëtte Herlitska († 25/09/2010)

gewezen fruitteler, gewezen duivenmelker

Geboren te Membruggen op 23 april 1924 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie

in WZC Huyse Elckerlyc - Millen op 20 juli 2022,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal doorgaan in de Sint-Hubertuskerk in
Membruggen op vrijdag 29 juli 2022 om 10.30 uur,

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren

in de kerk vanaf 09.45 uur.

Gebedswake op donderdag 28 juli 2022 om 19.00 uur.

U kunt Edgard een laatste groet brengen in aanwezigheid
van zijn familie, donderdagavond na de gebedswake,
in de rouwkapel van voornoemde kerk tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Hub en Fernande Thys - Peumans
Willy en Els Peumans - Van Damme
Marc en Lia Meeus - Peumans
Jean en Maria Wauters - Peumans
Lambert (†) en Lut (†) Triekels - Peumans
Piet en Marie-Berthe Peumans - Boosten
Rachelle Peumans
Jean en Renilde (†) Merken - Peumans
Eric Peumans en Irma Quarem
Guy en Mariëlla Peumans - Cleuren
Benny en Yolande Neven - Peumans
          en al hun kinderen en kleinkinderen

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
zijn petekinderen Lieke, Freddy en Peter

Delen mee in hun verdriet:
zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Peumans - Parthoens en Herlitska - Festjens.

Een warm woord van dank aan zijn huisarts Marc Vandeurzen,
aan het verplegend personeel en de medebewoners van
Woonzorgcentrum Huyse Elckerlyc - Millen
en aan allen die Edgard met liefdevolle zorgen en vriendschap
omringd hebben.

Rouwbeklag: p.a. Uitvaartcentrum Merken
t.a.v. familie Edgard Peumans - Herlitska
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken - Grote-Spouwen - 0478 211 973 Drukkerij Turboprint - Grote-Spouwen - 012 21 66 30

Nooit meer zal je door de tuin lopen,
waar iedere bloem en iedere plant
getuigde van je zorgende hand,
nu gaat de hemeltuin voor je open.


