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Ons maatje, moeke, oma
heeft het leven voorgoed losgelaten.

Op een manier waarvoor ze zelf gekozen heeft,
een manier die voor ons heel hard was
maar terzelfder tijd zeer mooi en intens.

Ook al heeft ze rust verdiend,
toch is het gemis heel sterk.

Ze was omringd door haar dichtste kring
als ze ons hier heeft verlaten.

Haar warme nest waar ze heel haar leven
zo van genoten heeft.



Dankbaar om wat zij voor ons betekende, nemen we afscheid van 
 

MEVROUW

Christiana Adam
 

echtgenote van de heer Daniël Sijnave 
 

geboren te Astene op 12 december 1938 en van ons heengegaan 
in het A.Z. Maria Middelares te Gent op 22 september 2022.

De afscheidsplechtigheid met de asurne waartoe wij u uitnodigen 
zal plaatsvinden in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze 

op ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 om 10.30 uur.
 

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Nadien zal de asurne van Christiana thuis een liefdevolle plaats krijgen.

U kan haar nog een laatste groet brengen in het funerarium De Boever-Drijoel, 
Kouter 56 te Deinze op zaterdag van 17 tot 18 uur, op maandag en dinsdag van 17 tot 18.30 uur.

Zij leeft verder in de herinnering van: 
 
Daniël Sijnave haar patje

Yannic Sijnave en Ward Huysman
 Mathieu Huysman en Yoline De Blaere
  Achiel
 Maxim Huysman en Melissa De Groote

Anouck Sijnave en Mario Vanden Heede
 Pauline Vanden Heede
 Lucas Vanden Heede

Jean-Pierre Sijnave en Isolde Van Hoecke
 Melanie Sijnave
 Louis Sijnave en Enya Van Damme haar kinderen, kleinkinderen en oogappel

en bij de families Adam - Sijnave - De Keukelaere - Görller. 
 

Met dank aan haar huisartsen van Medisch Centrum Astene, de dokters en het personeel 
van het A.Z. Maria Middelares in het bijzonder Dr. E. Vanderstraeten en het palliatief support team.

Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Adam - Sijnave
Kouter 56, 9800 Deinze
of via www.uitvaartzorgdeboever.be


