
Lies Peetermans
6 december 1934 - 1 oktober 2016



Lies Peetermans
weduwe van Louis Cools

geboren te Eindhout op 6 december 1934
en zacht ingeslapen in het Zonne-huis van Huis Perrekes te Geel

op 1 oktober 2016, gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u:
Guido en Josée Lintermans-Cools
 Peter en Tinne Lintermans-Heylen, Gus en Fil
Martin en Mieke Pauwels-Cools
 Toon en Ellen Pauwels-Wittevrouw, Claartje en Imke
 Ward en Lies Maes-Pauwels, Bas, Vic, Sien en Pim
 Oleg en Goele Kulyabko-Pauwels
Jos en Francine Coenen-Cools
 Mario en Emmy Schrauwen-Coenen, Jore, Robbe, Dynthe, Jochen, Torben en Floore
 Tim en Lore Coenen-Van Baelen
 Kurt en Jolien Penasse-Coenen
Marc en Greta Cools-Gybels 
 Dorien Cools
 Tim en Karen Larbalestrier-Cools en Mats
 Tinne Cools
Robert en Anita Tuerlinckx-Cools
Carlo en Nancy Meynckens-Cools
Kris (†) Cools                                                                           haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Peetermans, Cools, Van Uytven en Adriaens. 

Dank aan Huis Perrekes, in ‘t bijzonder de begeleiders en bewoners van het Zonne-huis en de Betties,
OCMW-Gezinszorg, Landelijke Thuiszorg en thuisverpleging Groep Bieke Verwimp voor hun toegewijde zorgen.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie met de urne, die plaatsvindt in
de St .-Lambertuskerk te Eindhout op vrijdag 7 oktober 2016 om 10 uur, gevolgd door begraving op het urnenveld

Samenkomst en begroeting achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

Gebedswake op woensdag 5 oktober 2016 om 19 uur in voornoemde kerk, waarna er gelegenheid tot groeten
is in het funerarium Verstappen, Diestseweg 62 te Geel.

We zullen Lies, samen met de overledenen van de maand september vanuit de parochie gedenken tijdens
de eucharistieviering van zondag 6 november 2016 om 9.30 uur in de kerk.

VERSTAPPEN uitvaartzorg Geel - Diestseweg 62 - tel; 014 58 84 65                                                                                                                                             condoleren: www.verstappen.be

Rouwadres: Tulpenstraat 40, 2430 Eindhout-Laakdal

Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren tellen gaan, zij ziek wordt , moe en oud,
bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt.

.
                                                


