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Dankbare herinnering aan 

FRATER EUSTATIUS 
Franciscus Cornelis Maria Hurkens 

Hij werd geboren te 's-Hertogenbosch op 
25 februari 1904. Op 1 mei 1920 trad hij in bij de 
Congregatie van de Fraters van 0. L. Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid te Tilburg. Op 
15 augustus 1925 legde hij zijn eeuwige geloften 
af. Op 1 februari 1996 ontving hij het sacrament 
der zieken. Hij overleed op 4 februari 1996 in het 
St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. Op 8 februan 
vond de uitvaart plaats in de kapel van het frater· 
huis ,.Joannes . Zwijsen· te Tilburg en werd hij 
begraven b11 zijn medebroeders op het kerkhof 
van de fraters bij .Huize Steenwijk" te Vught. 

Het zal voor vele mensen misschien moell11k z11n 
om definitief afscheid te nemen van lrater 
Eustatius, die zoveel jaren in hun leven aanwezig 
was. 
Wij zullen met grote dankbaarheid en met grool 
respekt aan hem blijven terugdenken. 
Een fijngevoelige, beminnelijke medebroeder, die 
steeds grote zorg en veel aandacht besteedde 
aan iedereen die met hem in contact kwam. Het is 
dan .ook niet verwonderlijk dat hij vele jaren over
ste 1s geweest van verschillende communiteiten 
en als zodanig erg gewaardeerd werd. 
Een geboren onderwijzer, die veel voor zijn leer-

lingen betekende. Oud-leerlingen en oud-colle· 
ga's kwamen hem daarom regelmatig opzoeken. 
Vooral de jaren, dat hij als directeur aan de Leo
school in Tilburg verbonden was, waren voor hem 
onvergetelijk. 
Een rasechte Bosschenaar. met alle karak1ens· 
tieke eigenschappen ervan En dit gecombineerd 
met een grote liefde voor de Franse cultuur en 
levensstijl maakte dat hij een aanstekelijke 
levensvreugde uitstraalde. 
Een diepgelovige rellgieus. die in zijn verbonden
heid met de Heer de kracht vond om ondanks 
tegenslagen optimistisch en positief ingesteld te 
blijven. Daarom ook kon hij op een bewonderens
waardige manier met zijn handicap omgaan. 
Tot het laatst toe bleef hij actief en was hij van de 
morgen tot de avond bezig, onder meer met zijn 
liefheb~erij: het verzamelen van postzegels. 
Gelukkig 1s hem een lang ziekbed gespaard 
gebleven. 

Hij heeft nu eindelljk rust 
en het is aan God om te zien 

of hij met zalige rust gelukkig zal zijn. 
Ook in de hemel 

valt er wellicht veel voor hem te doen 
.en zal hij zeker een voorspreker zijn 

voor z11n medebroeders, familie en vele vrienden. 
Eustatius. bedankt. 

Voor uw gebed en medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Medebroeders van ,.Joannes Zwijsen· 
Famihe van frater Eustatius 


