
Je hebt je strijd gestreden, je hebt het met veel moed gedaan
en wie kan zeggen hoe je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

De heer

Arthur Adams
echtgenoot van Maria Peeters

Geboren in Wezemaal op 19 januari 1936
en overleden in het H.-Hartziekenhuis in Leuven
op 16 januari 2018.

Lid van Okra
Lid van Ziekenzorg

De uitvaart en de bijzetting van de urne  in het columbarium
hebben in beperkte familiekring plaats.

U kan Arthur nog een groet brengen in het funerarium Eraly, 
Torenstraat 45 in Rotselaar :
donderdagavond 18 januari 2018 van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Dit melden u :

Maria Peeters,     zijn echtgenote ;

Rudi Adams,    zijn  zoon;

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Adams, Peeters, Aerts en Kennis.

Met dank aan zijn huisarts, het verplegend personeel
en de naaste buren, voor hun helpende handen.
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