
Reginald

13-01-1966        –        28-06-2020

Nu je einde is gekomen ben je voor ons nog niet voorbij
In herinneringen dromen we jou er voor altijd bij



Lieve Reeg, lieve papa,
Wat heb je ontzettend dapper gevochten en wat zijn we trots op jou.

Reginald Peene
13 januari 1966   -   28 juni 2020

Westkapelle

Wat doet het pijn om hem nu al te moeten laten gaan.
Hij heeft zo hard gevochten om bij ons te kunnen blijven,

maar uiteindelijk heeft hij de strijd niet gewonnen.

Wat zullen we je enorm missen,
we houden voor altijd van je. 

Marloes, Veerle, Linde en Sil
 
Noordstraat 2A, 4361 BM Westkapelle. 

De dienst in de kerk wordt op donderdag 2 juli in besloten kring gehouden.
U kunt deze volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Rond 14:45 uur verlaten we 
de kerk en nodigen we je van harte uit om vanaf de Markt bij de rouwstoet aan 
te sluiten om samen naar de begraafplaats te gaan. Je bent van harte welkom 
om hier aan te sluiten en samen afscheid te nemen.

Na de begrafenis kunt u ons op gepaste afstand in de Moriakerk condoleren,
of digitaal via http://www.memori.nl/reginald-peene  
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Marloes, Veerle, Linde en Sil
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Om 13.30 uur nemen we afscheid van Reginald in de Moria kerk in Westkapelle.
Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en samen afscheid te nemen. 
Aansluitend brengen we Reginald samen naar zijn laatste rustplaats op de
begraafplaats in het dorp.

Na de begrafenis kunt u ons op gepaste afstand in de Moriakerk condoleren, 
of digitaal via https://www.memori.nl/reginald-peene 


