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AFSCHEID
Pas onlangs kwamen we met droevig nieuws. We wilden zelfs niet vermoeden dat deze nieuwsbrief dezelfde afbeelding alweer zou moeten dragen. Helaas…
François Piepers moest de ongelijke strijd tegen zijn ziekte opgeven. Velen hadden een goede band met
hem.
We houden aan François de herinnering van een bescheiden, joviaal, gevat en toch humoristisch clublid over.
Zijn aanwezigheid op bijeenkomsten en ritten werd steeds gewaardeerd en zelfs opgezocht.
Lucie, mogen deze woorden voor u, uw kinderen en kleinkinderen vanwege zijn clubgenoten een beetje steun en
sterkte bieden in de donkere periode waar jullie doorheen moeten.

Maatschappelijke zetel : Jozef II straat, 105 9000 Gent

Contactadres : yvro57@gmail.com

Je wilde nog zoveel
Maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden.
Aan onze liefde werd ontnomen

François Piepers
Echtgenoot van
Lucie Stevens
Geboren te Kemzeke op 5 april 1946
En in huiselijke kring overleden te Stekene
Op woensdag 22 februari 2017
Gesterkt door het gebed van de H.Kerk
Lid van Porsche Classic Club Belgium
Lid van Triumph Enthusiast Club Belgium
Lid van Classic Vehicle Club Zeeuws Vlaanderen

Papa en opa van:
Jean-Claude en Marit Piepers—van Sprundel
Raven, Sterre en Fé
Steven en Mireille Baes—Piepers
Céderic, Céline en Delphine
Philippe en Kelly Piepers—Dehenau
Killian en Amaryllis
Broer, schoonbroer en nonkel van:
Eddy en Odette Stevens—Piepers, kinderen en kleinkinderen
Luk en Lydia Piepers—De Ruyte, kinderen en kleinkinderen
Jean-Pierre en Sonja Piepers—Inghels en kinderen
Nadine Piepers
Karel en Astrid † Coenen—Stevens, kinderen en kleinkinderen
De families Piepers, Stevens, Mortier en van de Walle.
Dank voor de goede zorgen aan Dr. Vleminckx, Dr. Vanroelen, het Stekens Verpleegteam
en apotheek Stekene Pharma.
Onze papa ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Schelfhout, Frans Brusselstraat 89
te Stekene, waar gelegenheid is tot groeten op woensdag van 18 uur tot 19 uur.
De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in
De kerk van de H.Jacobus te Kemzeke, Kemzekedorp op donderdag 2 maart 2017 om 11 uur,
Gevolgd door de crematie te Sint-Niklaas.
De asurn wordt begraven op de begraafplaats te Kemzeke.
Bijeenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 10.40 uur.
De namis gaat door in de voornoemde kerk op zaterdag 1 april 2017 om 18.30 uur.
Rouwadres:
Bosdorp 73—9190 Stekene

