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MEVROUW

Albina Adam
21 juni 1930 - 19 december 2020

Bo, Bobo, tante Bine, 
 

iedereen had zijn eigen koosnaampje voor jou, je was een dame met klasse. 
Je hield van het leven en van mooie dingen: antiek, mooie kleren, een mooi gedekte tafel...
Je stond altijd klaar voor anderen en vrienden en familie kwamen graag bij jou op bezoek.

Je hebt van het leven genoten maar de laatste jaren hebben we je langzaam zien vervagen, 
je was nog slechts een schimp van de fiere dame van toen.

We hebben zoveel mooie herinneringen aan grote en kleine momenten 
en we zijn dankbaar voor wat je voor ieder van ons deed.

Voor altijd in onze harten en gedachten.
      

Delphine

We gaan je misen Bo.
De verhalen, de babbels, dan zagen we de lach op jouw gezicht, 

die weerspiegelde hoe trots je op ieder van ons was.
Dit is geen vaarwel maar een tot later...

Lesley



Aandenken aan

MEVROUW

Albina Adam
weduwe van de heer René Byn († 1984)

 
geboren te Astene op 21 juni 1930 en van ons heengegaan 

in het W.Z.C. Sint-Jozef te Deinze op 19 december 2020. 
 

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zal de afscheidsplechtigheid 
met de asurne in zaal ‘Westkouter’ te Deinze gevolgd door de inzetting in de urnenkelder 

op de plaatselijke begraafplaats in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip.
 

U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen via livestream. 
 

Gelieve onderstaande stappen te volgen:

1. Ga naar de wesbite www.uitvaartzorgdeboever.be/livestream
2. Vul het paswoord in: albina2412 (alles in kleine letters)

3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen enkel op donderdag 24 december 2020 vanaf 10.20 uur

Dit melden u:

Marc en Christine Vincent - Steyaert
 Pascal en Lesley Serlet - De Tavernier

Michel en Kathleen Vincent - Willemijns
 Koen en Delphine Monsaert - Vincent
  Nona
  Rune
  Jente haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

alsmede haar zus, schoonzus, neven, nichten en verwanten

en de families Adam - Byn - De Keukelaere.

Met dank aan haar huisarts, de directie, het personeel 
en de vrijwilligers van het W.Z.C. Sint-Jozef te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Marc: Molenpark 19, 9800 Deinze
Michel: Leliepark 13, 9870 Zulte


