
Adrien nam graag deel aan de activiteiten van de Vrienden van 
het Museum van Schone Kunsten in Gent en droeg het museum in zijn hart. 
Indien u dat wenst kan u een bijdrage storten voor de werking van 
het museum via de rekening van de Koning Boudewijnstichting 
BE10 0000 0000 0404 met BIC BPOTBEB1 
met vermelding van de gestructureerde mededeling 129/1029/00031.

Rouwadres:                     Uitvaartzorg De Zandkorrel
   T.a.v. Familie Serbruyns - Van De Velde
                  Sint-Elooistraat 21 a, 9820 Merelbeke.
Online condoleren:     www.dezandkorrel.com

U kan een laatste groet brengen aan Adrien in 
het funerarium, Sint-Elooistraat 21 a te Merelbeke, 
op weekdagen tussen 17u en 18u tot en met dinsdag 13 juli.

Uitvaartzorg De Zandkorrel    -    www.dezandkorrel.com

Afscheid nemen
is met zachte handen

verpakken van gedachten
tot mooie herinneringen.

Afscheid nemen
is met voorzichtige handen,

meedragen van herinneringen
die je voor altijd wilt bewaren.

Afscheid nemen van jou,
missen van je lach, je gesprekken,

de twinkel in je ogen...

Vergeten zullen we je nooit.

Adrien  
Serbruyns



Hij leeft verder in de harten van:

Martine Serbruyns en Peter De Vleeschouwer
 Ruth De Vleeschouwer en Jeroen Saegeman, Ine, Lise en Vera
 Stefaan De Vleeschouwer en Hannah Ackaert, Elias, Felix en Astor
 Paul De Vleeschouwer
 Sarah De Vleeschouwer en Onno Pieters

Brigitte Serbruyns en Johan De Meester
 Liesbet De Meester en Cedric Busschots
 Hadewich De Meester en Gilles Van de Velde

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De families Serbruyns - De Greve en Van de Velde - Cocquyt.

Voor elk gebaar van vriendschap, troost en medeleven 
danken wij u van harte.

Voor de goede zorgen danken wij zijn huisarts dr. Jozef Burm en 
de “Residentie Militza”, waar hij het laatste jaar zijn levenslust terugvond.

We wisten dat het zou gaan komen.
We moesten je laten gaan,

maar we bleven hopen
en denken het is nog niet gedaan.

We dachten het duurt nog wel even,
we hebben nog heel veel tijd.

En als het dan zover is
zijn we voorbereid.

Het bleek niet zo te werken.
Opeens was je er niet meer.

Maar we weten zeker
we zien je later weer.

†
Dankbaar voor wie hij voor ons en anderen geweest is, 

melden we u het plotse overlijden van 

Adrien  
Serbruyns

weduwnaar van Simonne Van de Velde († 1999)

Oud-leraar druktechnieken aan het Stedelijk Technisch Instituut Gent

geboren te Gent op 23 december 1925 en 
overleden in Residentie Militza te Oostakker op 6 juli 2021.

We nemen afscheid in intieme kring.
We staan stil bij wat voorbij is in

de Sint-Pieters-Buitenkerk te Gent op woensdag 14 juli 2021.

Na bijna 22 jaar vindt hij zijn laatste rustplaats bij zijn echtgenote 
op het kerkhof van Gentbrugge.


