
Romain Seynaeve

25 - 05 - 1939

29 - 03 - 2021



Uitvaartcentrum Feryn Lichtervelde & Hooglede  

In liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van

De heer 

Romain Seynaeve
echtgenoot van mevrouw Jeanette Van Colen

Geboren te Eernegem op 25 mei 1939
en overleden in het AZ Delta te Rumbeke op 29 maart 2021, 

omringd door zijn naasten.

Door overheidsmaatregelen heeft de uitvaartdienst in beperkte kring plaats.

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne op het urnenveld van de begraafplaats te Lichtervelde.

U kan Romain een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Feryn, Koolskampstraat 5a/7 te Lichtervelde
elke dag t.e.m. vrijdag van 15.30 tot 18.30 uur.

online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Zijn echtgenote
 Jeanette Van Colen

Zijn kinderen
 Bart en Françoise Seynaeve - Grillet

Zijn kleinkinderen
 Florence Seynaeve en Hans Standaert
 Thibault Seynaeve

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
 Roland en †Marie Josée Vanloo - Seynaeve - Marie-Jeanne Dhoest en familie

 †Roger en Herna Van Colen - Boussy en familie
 Jacques en Georgette Lyphout - Van Colen en familie

Zijn verwante en aanverwante families
 Seynaeve - Dekeyser en Van Colen - Vanderstraeten

Wij danken waarderend
 Huisartsenpraktijk De Burg
 zijn thuisverpleegteam Rik Vervenne
 de dokters en het personeel van het AZ Delta
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Romain, je kon genieten van tal van activiteiten: fietsen, kaarten, tuinieren, wielerwedstrijden gaan bekijken, 

verre reizen maken, kruiswoordraadsels invullen en de krant van voor naar achter lezen.  

Op TV miste je geen enkele minuut van de belangrijkste voetbalwedstrijden en de koers.  

De Ronde van Vlaanderen zal zondag een trouwe kijker moeten missen.

Jammer genoeg strooide de gezondheid voor beiden roet in het eten in jullie mooi en gelukkig leven.  

Ondanks de veeleisende nierdialyse en verslechterende gezondheid bleef je met enorm veel toewijding 

en liefde voor je vrouw zorgen tot het allerlaatste moment.

Je was in eenvoud sterk en groot en toegewijd aan hen die je dierbaar waren.

Dat is het beeld dat wij van jou bewaren.


