Dit melden u diepbedroefd:

Marie-Rose BRAEKEVELD
zijn echtgenote
Dankbaar om wie hij voor ons is geweest en gesterkt door vele mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van

† Steven PIEPERS
Regis en Anja DECOSTERE – PIEPERS

de heer

J oh an Piepers
echtgenoot van mevrouw Marie-Rose Braekeveld
geboren te Kuurne op 31 januari 1950
en omringd door zijn echtgenote en kinderen,
rustig thuis overleden op 7 december 2021.

Ayrton DECOSTERE en Hermien PATTYN
Arunyo DECOSTERE en vriendin
Steven en Cindy PIEPERS – DENEEF
Gianni PIEPERS
Sharka PIEPERS
Stijn en Sabrina PIEPERS – SABBE
Rien PIEPERS en vriend
Eva PIEPERS
zijn kinderen en kleinkinderen

_____

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de Sint-Michielskerk, Marktplein te Kuurne, op maandag 13 december 2021 om 10 uur.
U krijgt de gelegenheid tot groeten na de plechtigheid.
Na de crematie zal de asurn worden teruggebracht naar zijn vertrouwde omgeving
bij zijn echtgenote en kinderen.
Johan kan worden begroet in het funerarium Geers, Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk,
elke werkdag van 16 uur tot 18 uur, op zaterdag van 14 uur tot 16 uur, gesloten op zondag.

Rouwbetuigingen:
Familie PIEPERS - BRAEKEVELD
p/a Begrafenissen Geers, Sint-Pietersstraat 30, 8520 Kuurne

† Carlos PIEPERS
† Jef en Magda PIEPERS – DECLERCQ en familie
Antoon en Rita CROMMELINCK – PIEPERS en familie
† Daniël en Cecile SABBE – PIEPERS en familie
Robert en Nicole HUGELIER – PIEPERS en familie
Bernard en Huguette BRAEKEVELD – DEPUYDT en familie
Eugène en Annemie BRAEKEVELD – DELEFORTRIE en familie
† Marie-Jeanne BRAEKEVELD
† William en Marie-Anne DEMUYNCK – BRAEKEVELD en familie
Johan en Marie-Christine DOUCHY – BRAEKEVELD en familie
† Jean-Pierre en Marie-Katrien DESMET – BRAEKEVELD en familie
† Johan BRAEKEVELD
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families PIEPERS, BRAEKEVELD, CALLENS en COEMAN
Een woord van oprechte dank aan zijn huisarts, dr. Geert Veldeman,
aan de thuisverpleging Sabrina en Cindy en aan kinesiste Evelyne.

Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be
Begrafenissen Geers - Kuurne Tel. 056 22 08 83

