
Verdriet en dankbaarheid gaan samen 
nu we afscheid nemen van 

 
MEVROUW 

Joanna Seys 
 
 
 

echtgenote van de heer Raymond Adam († 2014) 
 

Joanna werd geboren te Gullegem op 16 december 1924 
en is rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum 'Aksent' 

te Lendelede op 25 oktober 2019. 

De gebedsdienst heeft plaats 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 
op donderdag 31 oktober 2019 om 10.30 uur. 

 
(Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 

  
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

   Aansluitend begeleiden we Joanna naar haar laatste rustplaats  
in het familiegraf op de begraafplaats te Lendelede.  

 

Voor een laatste groet bent u elke werkdag  
welkom in het rouwcentrum van 15 tot 19 uur. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

 

Familie van Joanna Seys 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem 

 

 

Ze leeft verder in het hart van:  

 
  haar kinderen:    

Frank en Marijke Vroman - Adam 

† Geert Adam 

 

 
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen:  
 

Björn en Sylva Van Den Bossche - Vroman, Maïté en Chloë  

 

haar zus, neven en nichten: 

 
† Jerôme en † Agnes Seys - Vanderheeren en familie 
† Jules en † Julia Grootjans - Seys en familie 
† Frans en † Paula Guillemyn - Seys en familie 
† Eugène en † Agnes Vanlaeken - Seys en familie 
† Sylvère en Georgette Vanlaeken - Seys en familie 

 
† Daniël en † Rachel Adam - Manhaeve en familie 
† Gilbert en † Margot Adam - Nys 

 
 
haar verwante families:  

Seys - Ketels en Adam - Holvoet  
 

 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

 
haar huisartsen: Dr. Marysse De Wilde en Dr. Loesia Tryssesoone,  

de directie, het personeel en de vrijwilligers van het wzc 'Aksent' te Lendelede 

en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.   

 

 
Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem, 051 31.56.67 Lendelede, 051 30.31.33 Drukhuis Balcaen

Groot was haar liefde 
groot het verdriet 
mooi de herinneringen 
die zij achterliet.


