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Wil in uw gebeden gedenken

ANTOINE JOSEPH NESTOR BUSSEN

echtgenoot van
Anna Maria Antonia Palmen

Onze dierbare overledene werd geboren
te Sittard 14 september 1909. Hij overleed
- voorzien van het Sacrament der zieken
te Sittard 28 feibruari 1977. Na e,en plech-
tige Eucharistieviering in de parochiekerk
van de H. Petrus te Sittard hebben wij hem

4 maart aldaar begraven.

ln een van onze laatste gesprekken zei
Nestor: lk zou toch nog zo graag een paar
jaar leven. Hij leefde zo graag; hij wilde
nog zo graag bij zijn lieve vrouw blijven,
waarmee hij rui,m dertig jaar alle lief en
Ieed gedeeld had. Hij wilde nog zo graag
getuige zijn van ,het geluk van zijn dochter
en schoonzoon. En wij allen zouden dat
aan deze Íijne, zo besciheiden , zo bezorg-
de, zo hulpvaardige m,ens ook zo van ,harte
gegund hebben. Maar ztjn lichaam bleek
niet opgewassen tegen de ziekte die hem
getroffen had.
Waar de onderlin'ge band tussen man en
vrouw, tussen vader en dochter, tussen

schoonvader en sch,oonzoon zo hecht is,
is de scheiding door de dood des te pijn-
lijker.
Toch willen wii proberen Gods wil te aan-
vaarden, want achter alles wat ons over-
komt en wat er in ons leven gebeurt, wil-
len wii toch als gelovige mensen, Gods
bestierende hand zien.
ln de 'verrezen Heer, in de viering van het
Sacrament van eenheid en liefde, weten
wij ons blijvend met 'hem verbonden.
Wi, bidden, dat d,e eeuwige rust ziin deel
moge zijn, wii vervolgen onze weg door
het leven, Vertrouwen,d op de kracht, die
God ons moge geven en op de steun en
troost, die wii voor el,kaar kunnen ziin.

Nestor Bussen, rust in vrede.

De Íamilie dankt U hartelij,k voor de vele
blij,ken van medeleven, welke zij bii het
overlijden en de begrafenis van U mocht
ontvangen.

De zeswekendienst zal gehou'den worden
op zondag 24 april a.s. om 11.30 uur in
de kerk van de H. Petrus te S,ittard.


