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Dankbaar om wie hij was, 
wat hij hee� gedaan en betekend hee� 
voor ons en de anderen.

Met dank aan de dokters, verplegend personeel, 
verzorgers, familie en vrienden die een steun- en lichtpunt zijn geweest 
voor Jos en voor ons.



Dit melden u: 

Chris�ne Peeters   zijn echtgenote

Katrien Vanderleyden en S�jn Verdickt
 Emiel en Leon, Bauke en Pauline

Julika Vanderleyden
 Aaliyah, Hailey, Dilayla en Diluca zijn kinderen en kleinkinderen

Piet en Agnes … Vanderleyden - Vander Gracht en kinderen
Willy en Mia … Vandenbranden - Vanderleyden en kinderen
Luc en Rita … Vanderleyden - Debruyn, Lieve Spanooghe en kinderen
Marc en Lieve Duyck - Vanderleyden en kinderen
Piet en Jeanine Peeters - Engelen en kinderen
Jo en Marina Peeters - Essers en kinderen
Bob en Riet Peeters - Vanlaer en kinderen
Patrick en Carine Peeters - Bijnens en kinderen
Eric … Peeters en John Boels
Michelle en Daniëlle Peeters - Devadder en kinderen
Gert en Veronique Douven - Peeters en zoon 
    zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten

Germaine Cleen    tante Nouf

En telkens weer zullen we je tegenkomen, we zeggen veel te gauw het is voorbij. 
Hij hee� alleen je lichaam weggenomen, niet wie je was en ook niet wat je zei.

                                                                                                                                                       Toon Hermans

DE HEER
 

Jos Vanderleyden
 

echtgenoot van Chris�ne Peeters
 

professor emeritus en ere-decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen KU Leuven
lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

geboren in Dworp op 4 november 1952 en
 omringd door zijn familie overleden in het WZC Sint-Bernardus in Bertem op 8 mei 2021.

 
Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen,

maar gezien de huidige omstandigheden zal de plech�gheid plaatsvinden in beperkte kring. 
Nadien volgt de begrafenis op begraafplaats De Jacht in Heverlee.

U kan de afscheidsplech�gheid live volgen op dinsdag 18 mei 2021 om 11 uur via www.pues.be.
 

U kan Jos een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee 
tot en met maandag 17 mei 2021 - 17 uur na telefonische afspraak op 016 60 15 06.


