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Ter dankbare gedachtenis aan

LEO HtiNEN
emeritus pastoor
geboren te Bocholtz 31 mei 1915,
overleden te Heerlen 1 ju li 1 98 1 ,
begraven te Bocholtz op 4 juli d.o.v.
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Gedenkt in uw gebed
Tu es sacerdos in aeternum: Gij zijt priester
in eeuwigheid. Geen ander beeld heeft hem
heel zijn leven voor ogen gestaan. Hij was
geroepen om priester te zijn, om verbondenheid te kennen met God en zijn medemensen en dat priesterlijk leven heeft hij
u iterst'getrouw trachten te vervu llen.
Consciëntieus was hij - als kapelaan en later
als pastoor - dienaar van de kerk, diep gelovig, trouw aan de traditie, hecht verbonden met de kerk van Rome. Hij zocht niet
zozeer het uiterlijke dan wel het innerlijke,

het geestelijk leven dat bij hem

digde maar ook biddend op een eenzame
berg. Als priester de kerk liefhebbend heeft
hij ook pijn ervaren aan die kerk,toen haar
beeld veranderde, de eenheid verduisterd

werd en de vaste princiepen schenen te verslu íeren. Maar h ij bleef de priester d ie h ij
was, getrouw aan zijn roeping, door veranderingen heen, in gezondheid en in ziekte,
trouw aan de roeping die hij veertig jaar
geleden bevestigd zag door de H. Wijding.

I n al d ie jaren werd h ij terzijde gestaan
door zijn zorgzame zus, die voor hem een

zeer grote steu n was.

Moge hij - aan wie wij veel dank verschuldigd zijn - nu priester zijn in eeuwigheid en
in eeuwige vrede.
Heilige Leo, bid voor ons.

Oprechte dan k voor Uw medeleven , ons
betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van hem, die ons zo
dierbaar

is.

Fam. Hunen.

gevoed

werd door een intens gebedsleven.
"Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht,
want hij zal mijn voet van het vangnet bevrijden, Heer wendt U tot mij en wees mij
genadig."

Zo bad hij met de psalmist en zo trachtte
hij te gelijken op de hogepriester Jezus, delend in zijn verhevenheid, delend ook in zijrr
lijden, omstuwd door mensen die hij verza-

De zeswekendienst wordt gevierd op zater-

dag 15 augustus 1981 om 19.00 uur in de
kerk van de H. Jacobus de Meerdere te
Boch o ltz.

