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Priester Jean
Jean Serruys

geboren te Brugge op 23 maart 1953
als derde zoon van Roger & Simone Serruys-Storme,

in Gods kracht overleden te Oostende op 4 maart 2015. 

Priester gewijd op 25 juni 1978 en toevertrouwd aan
de jongeren van het VTI-Roeselare (1978-1985)

de Belgische Marine (1985-1997)
de parochie St.-Franciscus van Assisi te Oostende

en de Federatie Mariakerke (1997-2015)

Priester Jean ligt opgebaard in het funerarium Casteleyn - De Grim, Torhoutsesteenweg 173 te 
Oostende, waar u hem elke werkdag een laatste groet kunt brengen tussen 16 en 18 uur.

De afscheidsplechtigheid in dankbaarheid, waartoe u vriendelijk bent uitgenodigd, gaat 
door in de kerk van St.-Franciscus van Assisi (Wijk Nieuwe Koers - Assisiëlaan 1, 
Oostende) op ZATERDAG 14 MAART 2015 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot begroeting vooraf, vanaf 9.45 uur.

Na de afscheidplechtigheid volgt de crematie en asuitstrooiing op het stedelijk kerkhof 
van Oostende aan de Stuiverstraat.

Hoop
Dankbaarheid

Loslaten, niet in pijn en verdriet,
Maar in dankbaarheid.
En een dankbaar mens is een gelukkig mens.

Lucrèse Verduyn                     mijn engelbewaarder

Roger (†) & Simone Serruys-Storme                                       mijn ouders

Emmanuel Serruys & Elza Regina B. Oliveira, kinderen en kleinkinderen
Marc & Anne-Marie Serruys-Kinds, kinderen en kleinkinderen
Jacques & Marijke Serruys-Valcke en kinderen
Dominique & Marianne Serruys-Popelier en kinderen
Francis & Lieve Serruys-Dossche en kinderen
Patriek & Marie-Paule Vancanneyt-Serruys en kinderen         

Luc & Ann Musschoot-Haesaert en kinderen
Mario & Sabine Rommens-Haesaert en kinderen
Peter & Tania Merckx-Haesaert en kinderen          mijn broers, zussen, neven en nichten

Mgr. Jozef De Kesel                mijn bisschop van Brugge

                
Heel graag dank ik in het bijzonder mijn collega’s Luc Vandenabeele en Robert Decruyenaere
en ook Vic Quintens voor hun enorme inzet op de parochie tijdens mijn ziekte, en ook alle vrijwilligers 
die meegeholpen hebben de verbondenheid te bewaren.

Mijn speciale dank gaat ook naar de dokters A. Simpelaere (AZ Damiaan), C. Sweldens (AZ Delta 
- Roeselare) en A. Debruycker (huisarts) voor hun eerlijke en toegewijde begeleiding, alsook naar al 
het personeel van de zorgeenheden 230 (pneumologie) en 235 (dagkliniek oncologie) en de afdeling 
radiotherapie voor hun vriendelijke en toegewijde zorg.

Bedankt ook Mgr. De Kesel, je was voor mij een echte herder!

Rouwadres: Priester Jean
  p/a B&C Casteleyn - De Grim
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