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Extra editie
n.a.v. het overlijden van 
pastoor Kris

Er is geen begrijpen                    
en aanvaarden is moeilijk. 
Er zijn geen woorden 
en ons voelen doet pijn.
Er is alleen het weten
dat zijn naam in de palm
van Gods Hand geschreven staat.
Guido Gezelle

Met grote verslagenheid melden wij het plotse heen-
gaan van onze geliefde pastoor,

 priester-moderator van de federatie Peer
Kris Van Strydonck

We nodigen je uit om in onze kerk, waar hij zo graag 
voorging in de vieringen, voor hem te bidden. 

Laten we zijn werk en zijn droom samen verderzetten. 

Onze goede pastoor Kris is niet 
meer…
Opeens lijkt het of Goede Vrijdag 
nog niet voorbij is. We zijn over-
mand door onbegrip en verdriet. Het 
nieuws dat onze goede pastoor Kris 
gestorven is slaat in als een bom. 
Alles valt stil. Verweesd en verlaten 
voelen wij ons. 
Eerst is er het onwezenlijke… Het 
kan niet. Dit is toch niet mogelijk. 
We kunnen zo moeilijk geloven dat 
Kris voorgoed weg is… Dat we zon-
der hem verder moeten. Leegte, pijn, 
verdriet…
En dan komen de vragen: ‘Hadden 
we niet meer moeten doen? Hadden 
we dit drama kunnen voorkomen?’ …  
Maar corona slaat hard toe! Onver-
biddelijk!
We durven er bijna niet aan denken 
dat onze parochie, dat de federatie 
Peer, verder moet zonder onze pas-
toor. Kris was zo begeesterend aan-
wezig. Iemand zei me tijdens het 

wandelen: ‘Ik had er zo ontzettend 
naar uitgekeken hem weer de eerste 
keer achter het altaar te zien staan 
en hem te horen voorgaan. Ik luister-
de zo graag naar hem als hij de mis 
deed’. Dat was wat Kris goed kon: 
de christelijke boodschap brengen 
voor iedereen. In een paar woorden 
zeggen wat er bedoeld werd met die 
woorden uit de bijbel. Ons geloofs- 
en levensvitamines aanreiken om 
weer even verder te kunnen. 
De vieringen waren voor hem dan 
ook héél belangrijk. Samen het ge-
loof vieren in woord en gebed, niet te 
stijf,  niet te plechtig, doorspekt met 
een grapje of een anekdote, maar 
steeds vol eerbied voor het heilige.  
En dit alles opgeluisterd met mooie 
muziek! Daar kon hij van genieten. 
En achteraf samen in de kerk,  een 
glaasje heffen, een koffietje drinken, 
dat deed hij graag. Hij bewoog zich 
graag onder de mensen, genoot van 
het samenzijn, van de verbonden-
heid. 
Hij  kwam héél graag in Kleine-Bro-

gel. Het was fijn en gemakkelijk om 
met hem samen te werken. Hij dacht 
ruim, modern, stond voor zoveel din-
gen open maar steeds erover wa-
kend dicht bij de kern van ons ge-
loof te blijven, de boodschap geloof, 
hoop en liefde.  We voelden ons vei-
lig en zo op ons gemak bij hem. We 
durfden onze gedachten delen. Hij 
plaatste zich niet hoger maar was 
één van de onzen. We kregen zoveel 
kansen, zoveel vrijheid om met onze 
eigen mogelijkheden en talenten 
aan de slag te gaan.  
Hij ging prat op ons verenigings-
leven en volgde met aandacht hun 
werking. Ook de school was een 
plaats waar hij graag binnenliep. Op 
de verbinding school-parochie zette 
hij in, die wilde hij nog versterken. 
Ook onze jongeren lagen hem zeer 
nauw aan het hart. Zijn geloof in hen 
was groot. Hij was fier op hen.  

Mijmering

Hij probeerde aan iedereen te den-
ken. ‘We moeten nog meer inzetten 
op dienstbaarheid:’, zei hij vaak.  ‘Dat 
is kerk vormen’, herhaalde hij dan, 
‘dienstbaar zijn voor alle mensen, 
vooral voor hen die niet zo goed 
meer mee kunnen’. 

Kris was en kon nog zoveel meer. Hij 
was een familiemens, een oom, een 
levensgenieter, een dierenvriend, 
een kok, een bakker, een organisa-
tor…  

Liefste Kris, 
Wij willen jou bedanken om zo een 
rekening te houden met de jeugd en 
de kindjes in Kleine- Brogel. We kwa-
men met onze leden graag na onze 
startdag naar jouw mis luisteren. 
Dankjewel dat we ons 
KLJ-lied luidkeels mochten zingen. 
Het was fijn om te zien dat ook jij het 
refreintje mee kon klappen. Jouw in-
zet voor de jeugd was een voorbeeld 
voor ons als leiding. Bedankt voor je 
stralende ogen en je lachende mond. 
Leiding en leden KLJ Kleine- Brogel 

duidelijk je ding. Daarna kregen we 
dan lekkere pannenkoeken en war-
me chocomelk. Jij wist onze leden te 
verwennen. Dankjewel lieve Kris voor 
alles. MDA Kleine Brogel

Kris,
Geheel onverwacht, in de kracht van 
je leven en nog vol van plannen, ben 
je aan je laatste reis begonnen…
Wat zullen we je missen in onze pa-
rochie. Het opluisteren van de eucha-
ristievieringen met onze klanken zal 
nooit meer hetzelfde zijn. Hoe fijn was 
het om jouw dankbaarheid te ervaren 
wanneer je de muzikanten toesprak 
na de viering, je genoot ten volle van 
onze muziek. Hoe gezellig was het om 
na de viering dan achteraan in de kerk 
een glaasje te drinken en nog na te 
genieten. Je had nog zoveel plannen 
om de verenigingen van onze paro-
chie nog dichter bij elkaar te bren-
gen. We willen je dan ook van harte 
bedanken voor alles wat je voor onze 
dorpsgemeenschap betekend hebt.    
Het parochieteam, dat jou het hardste 

zal missen, wensen we veel sterkte in 
deze donkere dagen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat zij de moed zullen vin-
den om jouw grootse plannen verder 
te verwezenlijken om zo onze paro-
chie verder uit te bouwen en steeds 
aan te passen aan de actuele noden 
en tijdsgeest.
Koninklijke Fanfare St.Jozef Klei-
ne-Brogel

Als je op het einde van je leven kan 
zeggen : " 't Is goed geweest", dan eist 
de dood slechts je lichaam op, niet je 
verdiensten, niet je geest. Zo herin-
neren wij onze pastoor Kris, als een 
doodgewone mens tussen de dorpe-
lingen. Met een warm hart voor alle 
verenigingen in ons dorp en omlig-
gende gemeenten. Hij kon mensen 
verenigen , jong en oud. Hij zorgde 
voor gemeenschap rond en in de kerk. 
Een graag geziene gast op muziek-
kampen voor de jeugd, de misdie-
naars en KLJ. Oog voor de zwakkeren 
in onze gemeenschap die hij steevast 
een luisterend oor en uitgereikte 
hand aanbood. 
Ivo en Danielle

Kris,
Een uitzonderlijke man die, door zijn 
ingetogenheid, een gewone man was 
tussen de gewone mensen. Nooit be-
vooroordeeld, nooit oordelend over 
iemand. Een man met vele ideeën 
voor onze gemeenschap, die voor ve-
len iets wilde betekenen. Een man 
die door klein en groot, jong en oud 
zal gemist worden. Laat ons ter nage-
dachtenis van hem zijn ideeën voort 
zetten.

Op initiatief van de Landelijke Gilde 
bezorgen de Breugelse verenigingen 
deze week een bidprentje van pas-
toor Kris in alle brievenbussen van 
Kleine-Brogel. Op die manier bren-
gen ze Kris bij alle Breugelaars. Dit 
zou Kris graag gehad hebben; geen 
onderscheid, iedereen gelijk. Hij wil-
de  gemeenschap vormen met alle 
mensen, over alle groepen, leeftijden 
en interesses heen.  
Dank je wel allemaal! Jullie zetten 
de woorden van Kris al meteen om 
in de praktijk.     

Eerbetoon 
verenigingen

God, zie ons hier nu staan,
met al ons verdriet, al onze dank-
baarheid,
de leegte en de volheid in ons hart.
Wij bidden U laat Kris nu thuisko-
men bij U.
Verenig Kris opnieuw met allen die 
hem zijn voorgegaan.
Omhul hem met Uw Liefde
en laat hem ook in liefde verbonden 
blijven met ons,
over de grenzen van de dood heen.
Geef ons kracht en moed om ook el-
kaar te blijven steunen.
Geef ons het geloof en het vertrou-
wen
om ons telkens weer aan U toe te 
vertrouwen.
Dit vragen wij U door Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed voor Kris en 
voor ons allen

In de volgende weken kan je in onze 
parochiebladen nr. 19 en 20 nog 
meer lezen over de uitvaartdienst, 
het eerbetoon van onze schoolkin-
deren, nog afscheidswoordjes e.d.m. 
Waarschijnlijk komt er in de week 
van 10 mei nog een extra editie van 
Kerk en Leven.
We hopen dat we met dit blaadje 
een beetje troost en steun brengen 
bij iedere abonnee en bij de vereni-
gingen, school en de mensen die 
Kris een warm hart toedragen. 
Hou jullie goed, troost en steun me-
kaar en weet dat achter de wolken 
de zon schijnt.



Hij had nog zoveel plannen, 
hij wilde nog zoveel doen. 
Zijn ongeduld was groot 
om als priester-moderator 
de verschillende parochies 
van Peer te ondersteunen 
maar ook samen te bren-
gen. De ‘eerste viering’ na 
corona werd in zijn hoofd 
al vaak voorbereid. De ‘aan-
stellingsviering als pries-
ter-moderator, met aan 
zijn zijde het Taborteam,  
had hij met spijt al zo vaak 
moeten verplaatsen.
2022 zou het jaar van Ma-
ria worden in groot Peer. 
De mensen heeft hij al bij 
elkaar gebracht, de lijnen 
uitgezet, de ideeën reeds 
verzameld. 
Wij allemaal kunnen nog 
zoveel over hem vertellen 
en wellicht zullen we dat 
ook nog vaak  doen. 
Maar nu moeten wij ver-
der. Als een handvol bange 
mensen, willen blijven sa-
menkomen en Kerk vormen, 
vanuit Gods adem, vanuit 
Zijn Zoon die ons zoveel 
gaf om verder te kunnen. 
Alleen weten we nog niet 
goed hoe. Laten we eerst 
durven rouwen en verdrie-
tig zijn… Laten we eerst de 
pijn van het afscheid toe-
laten en verwerken. Laten 
we eerst elkaar nabij zijn in 
verdriet en gebed. 
Maar dan wordt het Pink-
steren! Laten we bidden 
dat de Pinkstervlam van 
God ons opnieuw mag be-
zielen, nog meer dan voor-
heen. Dat ze ons beweegt 
tot liefhebben, tot hande-
len, tot aandacht hebben 
voor iedereen. Dat de Pink-
stervlam van God ons mag 
helpen de deuren weer 
open te gooien voor de 
Kerk van morgen, zonder 
angst en vrees. 
Dit is misschien de beste 
manier om onze pastoor 
Kris te eren. En we hopen 
erop, ja we rekenen er zelfs 
op, dat hij ons helpt en 
stuurt, gaandeweg, van dag 

tot dag, van week tot week, van feest tot 
feest, en ons helpt steeds opnieuw binnen 
te komen in de geheimen van het geloof. 
Onze gedachten gaan uit naar de familie 
van Kris, naar zijn bejaarde moeder, naar 
zijn broer en zijn gezin. We wensen hen 
veel sterkte en moed om met dit verlies 
om te gaan. Zij mogen fier zijn zo’n zoon, 
zo’n broer, zo’n oom te hebben gehad. 
Kris , je hebt een dapper spoor getrokken. 
Daar zijn we je ontzettend dankbaar voor. 
Je was een mooi mens, een goede vriend, 
een fijne priester. En wees gerust, voor je 
hond ‘Nele’ wordt goed gezorgd. Het ga je 
goed daarboven! En doe ze allemaal de 
groeten!
Parochieteam Kleine Brogel

Tijdens de begrafenis wordt er in Peer een herinneringsboom vooraan in de kerk ge-
plaatst.
Iedereen die daar nood aan heeft kan een boodschap van troost of bemoediging neer-
schrijven.
Sinds zondag 2 mei liggen er in de kerk van Kleine-Brogel blanco kaartjes waarop je 
je gedachte, herinnering, wens kan neerschrijven. Er staat een doos bij om de kaartjes 
in te steken. Bij de uitvaart worden deze boodschappen in en rond de boom gehangen. 
Je kan dit ook doen via een digitaal prikbord. 
Alle boodschappen worden achteraf aan de familie van Kris overhandigd.
De boom wordt geplant als blijvende herinnering. 
Je vindt alle informatie en de link naar het digitale prikbord op www.kerknet.be/ta-
bor-peer. Wie dat wenst, mag ook altijd een mailtje sturen naar taborpeer@gmail.com.

Een boom vol herinneringen voor pastoor Kris

Het trieste nieuws van het overlijden van onze pastoor heeft ons allen heel hard geraakt.  We voelen nu heel intens hoe 
verbindend Kris aanwezig was in onze parochie. Het doet deugd te weten hoe graag gezien onze Kris was in Kleine Brogel.  
In verbondenheid met Kris...

Afscheidswoordjes

Vanuit FERM willen wij ons oprecht 
medeleven betuigen aan de familie 
van Kris en aan onze parochiege-
meenschap. Kris was een toffe pries-
ter. We zijn aan hem een mooi mens 
verloren.

Ik herinner me Kris als een positieve 
ingestelde pastoor die heel goed om 
kon met kinderen. Hij maakte van 
elke viering een feest.  Als kinderen 
druk waren in de viering en ik hem 
nadien hierover aansprak, vormde hij 
dit om naar enthousiaste kinderen! 
Hij was een kindervriend! Kris ging 
mee met zijn tijd. De kerk was een 
gebouw waar niet alleen een viering 
gehouden kon worden maar ook een 
feest kon opgezet worden. 

Ik denk hierbij aan de gezellige druk-
te in de kerk 
tijdens onze sfeerwandeling.
Hij was een vriend van iedereen!
Hij was een dierenvriend! Zijn hond 
was hem alles!
De Puzzel

Toen we hoorden dat in Kleine-Brogel 
nood was aan catechisten stelden wij 
ons kandidaat. Maar eerst wilden we 
wel eens met meneer pastoor spre-
ken, want eerlijk gezegd, wij zitten 
niet elke week in de kerk.
Het eerste wat meneer pastoor zei 
was: ‘Ik ben wel Kris hé, laat dat me-
neer pastoor maar weg.’  Hij zei ook 
dat door je kandidaat te stellen als 

catechist wil zeggen dat je ergens 
verbonden bent met het christen zijn 
ook al is dat niet elke week in de kerk. 
We namen onze taak aan want wij 
wisten dat we gesteund werden door 
jou, Kris.
Je was er voor ons en voor de jonge-
ren. Je stond steeds open voor ver-
nieuwende ideeën. Tijdens het vorm-
sel gaf je een prachtige preek. Je had 
de leiband bij van jouw hond Nele. Je 
zei: ‘Soms moeten we hem aantrek-
ken om ons zelf of andere terug op 
het juiste pad te houden, soms laten 
we de leiband gaan ,want dan weten 
we dat we het juiste aan het doen zijn 
en de juiste weg gaan.’
Lieve Kris, jij hebt jouw leiband uitge-
daan. Jij bent van ons weggegaan. Een 
jaar geleden toen jij je ziekte overwon 
zei je heel dapper: ‘Ze willen mij hier 
boven nog niet.’ Dat ze jou hierboven 
wilde kwam sneller als wij ooit had-
den gedacht.  
Geschokt, ongeloof, verdriet, dat was 
ons gevoel toen we het nieuws van je 
overlijden vernamen. 
Kris zonder jou tikt de klok even snel, 
maar de tijden veranderen wel , wij 
nemen afscheid , jij mag nu gaan, 
weet dat je in ons hart altijd blijft 
voortbestaan 
Het ga je goed ! Liefs catechisten 

Hoog daar aan de hemel, 
daar staat een gouden ster.
Zijn licht schijnt naar beneden,
het komt nu van heel ver.
Of je arm bent of rijk,
voor Pastoor Kris was iedereen ge-
lijk!
Voor zo’n goed mens,
bestond geen enkele grens.
Bij Okra was hij steeds aanwezig,
al was hij druk bezet en altijd bezig.
Op vergaderingen of op feesten 
allerlei,

Kris was altijd van de partij.
Een babbeltje hier, een klapke daar,
en voor elk werkje stond hij klaar!
Voor velen was hij een steun en 
toeverlaat,
een echte volksmens, voor iedereen 
paraat!
Kris nu moeten missen, het doet echt 
wel pijn,
we gaan nu elkaars steun moeten 
zijn!
Maar……
Hoog daar aan de hemel,
daar staat een gouden ster.
Het zijn ZIJN gouden stralen
waar wij sterkte en moed uit halen.
Dank u wel Kris voor wat je voor ons 
betekende
We gaan jou nooit vergeten! 
Okra Kleine-Brogel. 

Lieve Kris 
Jij was een pastoor die zich erg be-
kommerde over de jeugd. Dit werd 
door de leiding en de leden heel erg 
geapprecieerd. We zullen je kookkun-
sten van kamp nooit vergeten. Als je 
niet kon komen koken dan kwam je 
toch nog even op bezoek. Dan hoorde 
je door de gangen roepen: “De pas-
toor is hier, de pastoor is hier!”. Ieder-
een zag je graag komen, zeker als je 
de hond ook bij had. Het misdienen 
met zo een pastoor als jij was ineens 
veel minder erg geworden. Je maakte 
grapjes en sloeg een babbeltje met al 
onze leden. Die kleine grapjes en die 
korte babbels gaan we zeker missen. 
Een dropping organiseren was 

In gelovig samenzijn nemen wij afscheid van

Eerwaarde Heer
Kris Van Strydonck

Pastoor-moderator van de Pastorale Eenheid Tabor Peer
Lid van het genootschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Geboren te Wilrijk op 7 juli 1963 
en thuis overleden te Peer op 29 april 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen van Kris.
Omwille van de huidige maatregelen is dit spijtig genoeg niet 

mogelijk. Daarom nemen wij in intieme kring afscheid tijdens een 
Eucharistieviering, die wordt opgedragen in de parochiekerk van 
Peer, waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op 

de begraafplaats te Peer Centrum. Indien u wenst kan u de dienst 
volgen via livestream: www.kerknet.be/tabor-peer, 

zaterdag 8 mei 2021 om 10.30 uur.

Mogelijkheid tot groeten in bovengenoemde kerk,
op vrijdag 7 mei 2021 van 19.00 tot 21.00 uur.

Liever geen bloemen maar een gift voor een goed doel van Kris,
op het rekeningnummer van de Kerkfabriek St.-Trudo Peer:

BE 91 2350 2114 2776 met de mededeling: gift Kris.

Dit melden U met diepe droefheid:

† Jan en Simonne Van Strydonck-Vereecke 
zijn moeder

Mark en Herlinde Van Strydonck-Borms
 Eva Van Strydonck
  Jolien Kieboons
 Hans en Sofie Van Strydonck-Adel
  Joels, Lucy

Roy Colla

Nele

Delen mee in dit verdriet:

De families Van Strydonck-Vereecke
en de parochianen van Groot Peer.

Rouwadres: Familie Van Strydonck-Vereecke
P.a. Kerkstraat 3 3990 Peer

 Drukkerij Hendrix nv, Peer


