DE STILTE
BNWAAKT MIJN LAATSTE \I/ENS:
WEDS COED

VCOR ELTLqAR.

Gedenkt in uw gebeden en in het
H.

M isoff

er

Joseph

H u bert Johan
H u ntiens

nes

begiftigd met de onderscheiding in
goud van de St. Gregoriusvereniging

enkel plichtpleging uit het verleden.
Het verenigingsleven ging hem ook
zeer ter harte; hij leefde mee met de
sport waarin nu zijn kinderen betrokken waren en hij gaf zijn krachten aan
de vereniging voor bejaarden. Bovenal

hield muziek hem bezig. Vanaf ztin
jeugd was hij al kerkzanger en vele
jaren heeft hij het kerkelijk zangkoor
van zijn parochie gedirigeerd. Dit bleef

echtgenoot van

Maria Margaretha Frissen
Geboren in EygelshovenS mei 191 7 en

plotseling overleden te Bocholtz op
april 1986. Begraven op het R.K
Kerkhof te Eygelshoven 14 april d.o.v.
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Sjeng Huntjens - zoals hij in onze ge
meenschap algemeen werd gekend was een bijzonder mens. Samen met
zijn echtgenote ging zijn zorg uit naar
zijn talrijk gezin, zijn kinderen en later

naar zijn kleinkinderen. Hij

wilde

steeds dat alles goed ging, niet enkel
op materieel gebied, maar in alle otr

zichten. H ij bleef de zorgzame" pap" en
opa tot het allerlaatste. Telkens stond
haj klaar om een helpende hand te
reike n.
Hij was ook een trouw gelovig mens, in
wie de godsdienst Ieefde méér dan

hem boeien, ook toen hij officieel afscheid had genomen. Nog pas was hij
gestart om een kinderkoortje in het
leven te roepen.
Plotseling echter, toen hij m et zijn g+
liefd kegelspel was begonnen, riep
God hem van ons weg,
Moge hij na zijn aktief leven vrede vin-

den bij God.
"

Het eeuwige Licht

moge

lichten!" (communio van de

hem
u

ver-

itvaart-

mis).

De familie dankt u voor de vele blijken
het
overlijden en de begrafenis van deze

van belangstelling betoond bij
dierbare overledene.

De zeswekendienst zal worden ge

houden in de parochiekerk van de H.
Pastoor van Ars te Eygelshoven op
zondag 15 mei om 9.30 uur.

