
Slechts 2 jaar na het heengaan van zijn echtgenote, 

ons mama, ons oma moeten wij nu afscheid nemen van een bijzondere papa en opa

de heer

André Seynaeve

echtgenoot van mevrouw Paulette Tryffaut (†13.10.2019)

André werd geboren te Kortrijk op 21 januari 1934

en is in het AZ Groeninge rustig ingeslapen op 25 september 2021,

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

André blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn kinderen en klenkinderen:

   Rudy en Ingrid VANGHELUWE-SEYNAEVE

	 Ziggy VANGHELUWE

   Anthony en Elsy SEYNAEVE-MEULEMAN

	 Robin SEYNAEVE

	 Milan SEYNAEVE en Lauren DEGELDERE

Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

   †Georges en †Diana SEYNAEVE-MARNETTE en familie

   †Werner SEYNAEVE

   Michel en Marie-Rose LYBEER-TRYFFAUT

	 Jean-Philippe LYBEER

	 Evelyne LYBEER

   Eric en Judith DE BRUYNE-TRYFFAUT

	 Miguel DE BRUYNE en Sabine AERTS

	 Alain en Sonia DE BRUYNE-VANZANDWEGHE en kinderen

   Didier en †Martine COURTENS-TRYFFAUT, Marleen TURPYN

Delen mee in dit verdriet de families:

   SEYNAEVE, DEVETTER, TRYFFAUT en MULLEMAN

Een woord van oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Gieskens André, de directie en het personeel van het AZ Groeninge te 
Kortrijk en aan het personeel van het WZC Heilig Hart, Budastraat te Kortrijk.

Samen met de familie en allen die André genegen zijn, nemen we afscheid van hem tijdens de 

uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 

op vrijdag 1 oktober 2021 om 10.30 uur.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf  10.10 uur.

Na de plechtigheid zullen wij André herenigen met zijn echtgenote op de begraafplaats, 

Meensesteenweg te Kortrijk.

 Voor een stil moment bij André bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23 

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:

Uitvaart Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne

T.a.v. de familie Seynaeve - Tryffaut

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be
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