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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

Padre André Decock mijn trouwe beste vriend en priester

Mgr. Jozef De Kesel mijn bisschop van Brugge

danken U voor uw blijken van deelneming in rouw en gebed.



Priester Jean

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)

Velen stellen zich soms de vraag: 
“waarom laat God dit allemaal toe?” 
Moeten wij niet eerder de vraag stellen: 
“waarom luister ik niet naar Hem?”

Zo vele mensen plaatst God op onze weg 
om ons te tonen hoezeer Hij van ons houdt; 
om Zijn liefde voor ons gestalte te geven. 
Maar horen wij hen, zien wij hen?

Ik heb het geluk gehad zeer veel van deze mensen 
op mijn weg te mogen ontmoeten: 
mensen die veel geduld met mij hadden 
toen ik een scheve schaats liep; 
mensen met eerlijke, opbouwende kritiek, 
maar ook mensen met een bemoedigend woord, 
of een troostend schouderklopje 
wanneer andere probeerden mij eronder te krijgen.

Samen met zo vele mensen zijn we erin geslaagd 
een gemeenschap van verbondenheid te vormen. 
En is het dat niet wat de Heer van ons verlangt: 
ons verbonden weten rond Hem? 
Daarom Heer en beste vrienden: Dank, dank, dank!

Loslaten, niet in pijn en verdriet, 
Maar in dankbaarheid. 

En een dankbaar mens is een gelukkig mens.


