
Liefdevol nemen wij afscheid van 

Peter Poppe 
Geboren te Sint-Gillis-Waas op 5 april 1963 en overleden te Sint-Niklaas op 17 januari 2023. 

De uitvaart zal plaastvinden in intieme kring. 
Indien je warme herinneringen hebt aan de tijd dat je Peter en/of Benita hebt gekend, 

ben je zeker welkom om de dienst bij te wonen. Gelieve een mail te sturen naar popken@me.com

Hij blijft voor altijd...

Echtgenoot van      Benita Van Acker

Broer en schoonbroer van    Annelize en Luc Poppe - Podevin
      Hans en Marie-France Poppe - Werbrouck 

      Kris en Diane Van Acker - Wuyten 
      Annette en Leo Van Acker - Van Assche 
      Bart en Anne Van Acker - Van Hecke 

Nonkel van      Katrien en Michel, Annelien, Scott, Emily, Lotte, Lyssa en Nick 

Een bijzondere dank gaat uit naar zijn huisarts dr. P. Peeters voor de goede zorgen. 

Rouwadres: Uitvaartzorg Pittoors, t.a.v. fam. Poppe - Van Acker, Kerkstraat 28 te Sint-Gillis-Waas 

Genieten.

Genieten van je vrouwtje. Genieten werd dan graag zien.
Een ontbijt en een krant in de veranda.

“Garagerock”: gewoon een pintje en een klapke.
Niet het grote woord, maar een luisterend oor.
Niet te veel plannen maar meemaken.

De trips met de moto: genieten.
Met je vrouwtje iets gaan eten.
Onze etentjes op vrijdag.
De wijze woorden die je sprak zal ik nooit vergeten.
Over ons ma en pa die je zo graag zag.
Je kon intens genieten van mensen die je graag had.

Fierheid.

Fier en trots op Benita. 
Op je dagdagelijkse leven.
Fier en trots op wat je deed. Wat je hebt verwezenlijkt.

Geen grootspraak, maar de kleine dingen maakten je trots.
Die fierheid maakte je sterk. 
Dit bewees je in die moeilijke laatste maanden.

Zo sterk. Fier en trots op Benita.
Hoe zij alles deed voor jou.

Altijd hebben je ogen gestraald. Jij “las” mensen.
In die ogen straalde ook die fierheid.

We gaan van je blijven genieten.
Fier op “onze” Peter.


