
Zwaar werden de dagen, 

lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten 

bij het ontbreken van de kracht. 

Ik heb de berg beklommen 

die jullie nog moeten gaan. 

Ween daarom niet, 

ik ben in vrede gegaan.. 
 

Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan 

de heer 

Petrus Van Geel 
 

Lid van  KWB 
 

echtgenoot van mevrouw Denise Walraevens  
 

geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 16 juli 1942                 

en omringd door zijn familie, overleden op de palliatieve     

afdeling van het O.L.V.-ziekenhuis te Asse op 27 oktober 

2018, gesterkt door het Sacrament van de zieken. 

  
 

Wij nodigen u vriendelijk uit  

om samen met ons afscheid te nemen van Petrus  

in de Sint-Apolloniakerk, Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal 

op zaterdag 3 november 2018 om 11.30 uur,  

gevolgd door de begraving op de gemeentelijke begraafplaats 

 in de Lostraat. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur. 
 

 
Indien u Petrus nog een laatste groet wil brengen, 

bent u welkom in het Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115  

te Pamel op donderdag 1 november van 17 tot 18 uur. 

Rouwen om dit afscheid: 
 

Denise Walraevens,    zijn echtgenote; 

Anja Van Geel, 

John en Sofie Van Geel - Holvoet, 

 en hun dochter Charlotte, 

                   zijn kinderen en kleindochter; 

Delen in dit verdriet: 

Zijn broer, zijn zussen, zijn schoonbroers, schoonzussen, 

neven en nichten, de families Van Geel, Walraevens,  

Walravens en Botte. 
 

 

 
 

Met dank aan het artsenteam van dokter Van Humbeeck          

en het verplegend en verzorgend personeel van de palliatieve 
afdeling van het O.L.V.-ziekenhuis te Asse                               

voor hun goede zorgen. 

 

Bloemen noch kransen.                                                               
Vrijblijvend een gift aan de palliatieve zorgeenheid ‘De Rank’     

te Asse via rek.nr. BE44 0837 1376 9045 met vermelding 

‘overlijden Petrus Van Geel’. 

 

 

 
 

Schriftelijk condoleren: 

Familie Petrus Van Geel 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 
 

Digitaal condoleren via  

www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 
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