
Dit melden u:

de algemeen verantwoordelijke zuster Lief Van Hoof

en de Gasthuiszusters Augustinessen van Lier, 

haar familie

Jef (†) en Lies (†) Peetermans - Mannaerts

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zuster Agnes (†) Maria Peetermans 

van de Gasthuiszusters Augustinessen van Lier

Victor (†) en Dimphna (†) Peetermans - Heurckmans

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Albert (†) en Josée (†) Peetermans - Dilliën 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zuster Adriana (†) Julia Peetermans

van de Gasthuiszusters Augustinessen van Lier

Alfons (†) en Jeanne (†) Seyen - Peetermans

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jos (†) en Josée (†) Peetermans - Vandoninck

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Juul (†) en Mia Peetermans - Vos

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Benedictus (†) en Hilda Peetermans - Hufkens

en kinderen

Eugene (†) en Fien (†) Peetermans - Dams

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Fons en Gusta Mertens - Peetermans

kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De familie Peetermans en de familie Lodewijckx

Met dank aan de huisarts en warme dankbaarheid aan het personeel en de 

zelfstandige verpleegkundigen van de zustergemeenschap “Ter Beuken”

Uitvaartzorg Van den Bogaert & Joras - www.begrafenissenvandenbogaert.be
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Ik zing voor U

U prijs ik om Uw goedheid en Uw trouw.

Want Uw belofte hebt Gij mateloos vervuld

                                                                                  Uit psalm 138

In dat vertrouwen heeft onze geliefde medezuster

zuster Berchmans
Gerardina Peetermans

in volle rust en overgave haar leven aan Gods liefdevol hart toevertrouwd.

Geboren te Meerhout op 23 november 1923

ingetreden bij de Gasthuiszusters van Lier

op 1 mei 1945

overleden te Boechout op 26 juli 2021

in de zustergemeenschap “Ter Beuken”

Wij nemen in beperkte kring afscheid van zuster Berchmans 

omwille van de coronamaatregelen.

Wij doen dat in afspraak met de familie in de kapel van de 

           zustergemeenschap “Ter Beuken” op donderdag 29 juli 

om 11 uur, Appelkantstraat 40 – 2530 Boechout

Nadien begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats 

bij de Gasthuiszusters, op de begraafplaats Kloosterheide te Lier.

Rouwadres:

Gasthuiszusters Augustinessen van Lier

Centraal huis - Kapucijnenvest 16, 2500 Lier


