
We hebben grote bewondering voor de manier waarop hij zijn strijd
gestreden heeft. Met heel veel respect laten we hem nu los.

Peter Ketelaars
Hij was pas 58 jaar.

Lieve echtgenoot van Angela van den Crommenacker

Trotse vader van Nanne en Jur

De afscheidsbijeenkomst voor Peter wordt gehouden op vrijdag 21 april om 
13.00 uur in Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa, Den Uil 1A in Erp.
Daarna wordt hij door naaste familie en vrienden naar
Crematorium De Wende in Uden gebracht. 

In plaats van bloemen stellen wij een gift voor melanoomonderzoek zeer op 
prijs. Collectebussen vind je bij binnenkomst in Ter Aa.

Samen herinneringen verzamelen
Wij willen graag zoveel mogelijk herinneringen aan Peter verzamelen. 
Daarom is er een online herdenkingsplaats gemaakt.
Wij stellen het zeer op prijs als je een reactie of herinnering wil plaatsen 
op Peters Memori: www.mariskavanvlietuitvaartzorg.nl/memori. Bedankt!

Peter Ketelaars
23 maart 1959  |  14 april 2017



Onze wegen scheiden te vroeg.
Je laat een onnoemelijke leegte achter.

We zijn zo trots op jou en houden van jou zoals je was.
x Angela, Nanne en Jur

Peer, Peter
Zoon, broer, echtgenoot, vader, zwager, schoonzoon, oom.

Genieter van kleine dingen, eerlijk, muziekliefhebber,
Koninklijke Onderscheiding, alert, ‘ICT-er’, festivalbezoeker, attent,
basgitarist, Lost in Music, lief, Harmonieus, kritisch, “ja maar…..” 

fagot, klarinet, muzikant, harmonie OBK, klassiek, muziekluisteraar, 
muzikaal, kwintet, bestuurslid, notulant, secretaris, creatief, speechschrijver, 

bloeddonor, Jong Nederland, sportief, tennisser, fietser, wandelaar, skiër, 
ballonvaarder, ‘handig’, conditie, parachutespringer, sneeuw, bergen, bos,

helikoptervlucht, Italië, Pisogne, gevat, snurker, eigengereid, mening,
fotograaf, foto’s, behulpzaam, beide benen op de grond, kracht, uniek, dutje op 

de bank, ongeduldig, agendaplanner, harde werker, ASK, v.d. Beeten,
gedreven,  afspraak is afspraak, gesloten, is er graag bij, Erp, nachtbraker, 

vriend, trouw,  biertje, “ ’t is zoals het is”, optimistisch, gevat, typetjes,
glinsterogen, humor, net op tijd of net te laat, intelligent, gezinsman,

zorgzaam, korfbalsupporter, spelletjeswinnaar,  rust, trailerchauffeur, groom, 
liefdevol, mr. X, poppendokter, knuffelaar, taxichauffeur, piraat,
allesweter, vader, Nannes humormaatje, Jur zijn sparringpartner,

Angela’s steun en toeverlaat.


