
†
Gesterkt door al die mooie herinneringen die hij ons achterlaat,
delen wij u mede dat in de leeftijd van 93 jaar 
van ons is heengegaan, onze zorgzame vader en lieve Peter

de heer

Armand De Preter
weduwnaar van Roos Van Hoof

Geboren te Keerbergen op 16 april 1919 en overleden
in het AZ Imelda te Bonheiden op 18 februari 2013.

Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940 - 1945
Lid van de Landelijke Gilde - Keerbergen
Lid van OKRA en Ziekenzorg - Rijmenam

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in de parochiekerk 
Sint-Michiel te Keerbergen op ZATERDAG 23 FEBRUARI 2013 
om 10 uur, gevolgd door de bijzetting op het ereperk 
van de begraafplaats te Rijmenam.

Samenkomst met gelegenheid groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Herdenkingsviering vanwege de parochiegemeenschap
op zondag 17 maart 2013 om 9.30 uur in voornoemde kerk.

Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan deze vieringen.

U kan Armand een groet brengen in het funerarium Eraly, 
Tremelobaan 208 te Keerbergen-Kruis 
op vrijdagavond 22 februari 2013 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u :

Eduard en Jeannine De Preter - Eulaerts, 
 zijn kinderen;

Lambrecht De Preter,
Katelijne De Preter en Patrick Vercammen, 
 zijn kleinkinderen;

Zijn neven en nichten.

De families De Preter, Van Hoof, Goovaerts en Vermeulen.

Met dank aan de huisarts  
en de verpleging van de Seniorenresidentie Keerbergen, 
voor de goede zorg.

Rouwadres : 
Donkerstraat 23 - 2820 Rijmenam.

Uitvaartverzorging Eraly - 016 53 68 50  |  www.eraly.be/condoleren
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