
Gedenk in uw gebeden 
en bij de h. eucharistie 

PETRUS JOHANNES DE VUYST 
echtgenoot van 

Aldeçronda Cornelia Maria Hendrikx 

Geboren te Hontenisse 5 januari 1911, 
ovecleden te Alphen N.Br. 2 maart 1968. 
voorzien van het sacrament der zieken. 

Wie plotseling uit 't leven wordt weg
gerukt, laat lege plaatsen na. maar de 
overledene laat heel veel plaatsen open. 
Landelijk en vooral diocesaan was hij de 
vraagbaak, de oplosser bij onderwijs 
moeilijkheden. Vijf en dertig jaar heeft 
hij beste krachten aan de jeugd van 
Alphen gegeven. De grootste helft van 
de parochianen op zeer deskundige wijze 
de weg naar 't verdere leven bijgebracht. 
Maar een blijvende, open plaats laat hij 
achter in zijn gezin van opkomende jeugd, 
die een blik en een woord van vader nu 
nog zo hard nodig hebben, om gaaf tot 
volwassenheid te komen. 
Wij verliezen veel in hem. 
Maar de vastentijd wijst ons naar de 
Goede Week, naar de dood maar ook 
naar de verrijzenis. Moge God hem 
geven het eeuwig Licht. 

Goede lieve echtgenote: mijn dank voor 
ons gelukkig huwelijksleven, voor uw 
volle toewijding aan ons gezin en voor 
alle goed en geluk dat ge mij in 't leven 
hebt bezorgd. Moge God U helpen in uw 
verdere moeilijke taak. 
Goede k;nderen, luister en wees lief voor 
moeder, U troost haar in eenzame dagen. 
Schoolkinderen en allen die ik heb mogen 
onderrichten. bidt God dat Hij geen 
Rechter, maar een Zaligmaker voor mij 
weze. 

Gebed: Wij bidden U, o God, verleen 
aan uw dienaar Petrus vergiffenis van 
zijn zonden en zwakheden en laat hem 
delen in het geluk van uw uitverkorenen. 
Dit smeken wij U door Jezus Christus 
onze Heer. Amen. 

Voor uw medeleven ons betoond bij 
het overlijden van mijn inniggeliefde 
man en onze zorgzame vader, zeggen 
wij U oprecht dank. 

A. C. M. de Vuyst-Hendrikx 
en kinderen 




