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De heer

Joseph ‘Jif’ Peeters
echtgenoot van mevrouw

Josefine Vanderseypen

Hij werd geboren te Testelt op 10 oktober 1931 en is 
zachtjes van ons heengegaan in het Jessa Ziekenhuis, 
campus Salvator te Hasselt op 15 juli 2022.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Jif tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk 
Onze-Lieve-Vrouw van Vrede, Hogenstraat te  
Hogen-Geetbets, op maandag 25 juli 2022 om 10 uur, 
gevolgd door de begraving op de begraafplaats  
te Geetbets

Samenkomst met gelegenheid tot groeten  
in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan Jif een laatste groet brengen
bij Hansen Uitvaartzorg, Dorpsstraat 76 te Geetbets,
op zaterdag 23 juli 2022 van 17 tot 17.30 uur.

Mis vanwege de parochiegemeenschap in voornoemde kerk 
op zaterdag 3 september 2022 om 18.30 uur.

Een vechter tot het laatst
woorden schieten te kort

hij heeft mij zoveel geluk gebracht
hij had het leven zo lief

zonder jou is alles anders.

Jif leeft verder in de harten van:

 Josefine VANDERSEYPEN
zijn echtgenote,

 Noël en Carine PEETERS-SEGERS
  Gwen en Sytske, Veerle 
 Luc en Inge LAPORTE-PEETERS
  Sofie en Olivier, Elena, Nona, Julia
   Astrid       zijn petekind, 
 Serge en Iris PEETERS-VANDEPOEL
   Ignace en Jana
   Thibaut
   Romina, Amber   

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

 Etienne en Leonie † VANHERCK-PEETERS en familie
 Theo † en Madeleine ELEN-PEETERS en familie
 René † en Julienne † VERDONCK-VANDERSEYPEN en familie
 Jozef † en Madeleine † VANSCHUERBEEK-VANDERSEYPEN
 René † en Louise † BEELEN-VANDERSEYPEN en familie
 Paul † VANDERSEYPEN
  Romain † en Jeanne BASTIJNS-VANDERSEYPEN en familie  

zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families 
 PEETERS-BRUYNINCKX en VANDERSEYPEN-VANBERGEN.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
 zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
 zijn huisarts dokter Vogels,
 zijn buren die hem steeds verblijdden met een bezoekje,
 dokters en verzorgend personeel van campus Salvator.

Rouwadres:
 t.a.v. familie Joseph Peeters
 p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets


