
Als bomen die naar
de lucht toegroeien

willen wij groeien naar de Heer
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Wilt in Uw gebeden herdenken

IAN IOSEPH HUSTINX
echtgenoot van

HENRIËTTE SCHORGERS

Onze dierbare overledene werd geboren te
Limbricht op L6 maart L9r2. HU overleed te
Sittard, voorzien van de H. Sacramenten, op
26 juli 1979. Na een plechtige Eucharistie-
viering in de parochiekerk van de H. Petrus
te Sittard is hij op 3L juli aldaar begraven.

In het Matheus .uu,fr. lezen we:
,,Ieder die naaÍ mun woorden luistert en er
naar handelt, kan men vergelijken met een
verstandig man die zljn huis op rotsgrond
bouwde. De regen viel neer, de bergstromen
kwamen omlaag, de storm stak op en zli
stortten zich op dat huis, maar het hield
stand, want het stond gegrondvest op de rots".
Zes en veertig jaar is Zef. Hustinx actief ge-
weest in bouwen; hU kende het belang van
een deugdelijk fundament.
De vergelljking van de Heer, verwijzend naar
het bouwen, heeft hem sterk aangesproken.
Zelf. legde hU hechte fundamenten onder het
gebouw van zijn leven: een oprecht en eerlijk
geloof in Jezus Christus, het fundament van
trouw aan kerk en geloof, een onverdeelde
toewljding aarl zijn vrouw, zin kinderen en
kleinkinderen. Voor hun geluk heeft hU ge-
leefd, voor hun welzijn zich volledig ingezet.
Zijn toewijding ging ook uit naaÍ zijn grote
passie: bloemen en planten. Moge deze leven-
de wereld hem blíqjven §ieren als rozen de
tuin van de Heer.

Met droefheid in ons hart nemen we afscheid
van hem die wij onze man, vader, schoonvader
en grootvader mochten noemen. Wii bidden de
Heer van leven en dood, dat Hij hem na zijn
godvruchtig en welbesteed leven op moge
nemen in de eeuwige vrede en vreugde in de
Hemel.

Zef Hustinx rust in vrede.

Wij zeggen U dank voor alle goeds dat hij van
U tijdens zijn leven mocht ontvangen en voor
uw aanwezigheid vandaag hier bij zijn afscheid.

De zeswekendienr, ,"[.houden worden in de
Petruskerk op zaterdag 15 september a.s. om
19.00 uur.


