Als ik dood ben, niet die theatrale rouw
neem wat Franse kaas, wat stokbrood en wat wijn
ik wil ook niet in een vaasje op de schouw
ik wil gewoon een stukje kerkhof zijn.
016 - 60 15 06 condoleren: www.pues.be

Toon Hermans

Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid
voor wat wij samen mochten beleven, nemen wij afscheid van

Jan Peers

Dit melden u:

echtgenoot van Mia Robrechts

Mia Robrechts

onze lieve Papa Jan
geboren in Oostham op 12 april 1939
en thuis overleden op 20 november 2021.

Dokter in de inwendige geneeskunde
Professor Emeritus Katholieke Universiteit Leuven
S chtend Voorzi er van de Confedera e voor Social Proﬁt Ondernemingen
Voormalig:
Directeur-Geneesheer en Algemeen Coördinator Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Raadgever en lid/voorzi er van meerdere Raden voor Ministerie van Sociale Zaken,
(Vlaams) Ministerie van Volksgezondheid en Rijksins tuut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Voorzi er van de Coördina e van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk
en Gezondheidszorg en Zorgnet te Brussel
Lid van bestuursraden van ziekenhuisinstellingen en verwante organisa es

De afscheidsplech gheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de universitaire parochiekerk Sint-Jan de Doper,
Groot Begijnhof in Leuven op zaterdag 27 november 2021 om 10 uur.
Aansluitend volgt de teraardebestelling op de begraafplaats van Heverlee De Jacht.

Bijeenkomst in de kerk vanaf 9.40 uur.

Kris ne Peers en Peter Sandler
Jan-Peter
Thomas
Koen Peers en Nausikaä Glorieux
Sarah en Andreas
Mathijs
Andrea en Wouter
Lo e
Sander en Camilla

zijn echtgenote

zijn kinderen en kleinkinderen

delen mee in dit verdriet:
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Peers - Willems en Robrechts - Andries

Met dank aan het team van huisartsenprak jk Bleyenbergh met in het bijzonder dr. Sven Aertgeerts
en aan de thuisverpleegkundigen van Lut Verplaetsen voor de steun en toegewijde zorgen.

