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Wil in Uw gebeden gedenken
COR HUYS
echtgenoot van
FIEN DOGGEN
Onze dierbare overledene werd geboren te Heerlen, 4 november 1917. Hij overleed - voorzien van
het Sacrament der zieken - in het ziekenhuis te
Heerlen, 26 mei 1976. Na een plechtige Eucharistieviering in de H. Petruskerk te Sittard, hebben wij hem 1 juni d.a.v. begraven op het kerkhof

Hlj heeft de schaduwzijden en de zonnezijden

het leven intens beleefd, hij heeft

van

ongelofelijk

hard gewerkt, !'naar ook echt van het leven genoten.

aldaar.

Hij heeft zich zó in alle eerlijkheid en zo

Ruim één jaar geleden was er groot feest op het
Centraal Ziekenfonds, want adjunct-directeur Cor
Huys vierde, onder 'n massale toeloop van vrienden en bekenden, van Íamilie en talloos velen uit
de kringen van de gezondheidszorg, ztjn 4O-jarig
dienstjubileum. Een maand geleden trok hij nog
van bespreking naar bespreking, van vergadering
naar vergadering.
En ineens werd deze man, die zich totaal aan zijn
werk gegeven had, die het C.Z.F. mee had opge-

bouwd tot de reusachtige organisatie, die het nu
is, uitgeschakeld. ln een paar weken voltrok zich
het fatale ziekteproces. Nauwelijks was het tot
ons allen doorgedrongen, dat Cor Huys zo ernstig ziek was, of daar kwam al het bericht van

ziin overlijden.

Wij zullen hem missen, deze fidele echtgenoot,

deze zo toegewijde vader en schoonvader. Wij
zullen hem missen, deze harde werker, die zich
Begrafenisond. W. Wauben, Sittard, tet. g5Z

helemaal gaf aan zijn werk en ziin rnedewerkers,
die geen probleem onopgelost kon laten, die altijd voor ons allemaal klaar stond.

2

vol-

ledig aan ons allen gegeven, hij heeft zó gewoekerd met zijn talenten, dat wij mogen vertrouwen, dat de Heer van leven en dood hem in
de Heme! verwelkomd heeft met het woord uit
het evangelie:'Goede en trouwe knecht, voor
weinig waart gij trouw, voor veel zal ik U aanstellen ! Treed binnen in de vreugde van Uw
Heer'.

Cor Huys, rust in vrede.
De familie dankt U allen hartelijk voor Uw meeleven tijdens zijn ziekte en voor Uw blijken van
deelneming bij zijn overlijden en begrafenis.

De zeswekendienst zal gehouden worden

op

zondag 25 iuli a.s. om 11.30 uur in de St. petruskerk te Sittard.

