Bekend om

Ter dankbare herinnering aan

JO

STEENS

echtgenoot van

MIENTJE BUDZIAK
Peter Joseph Steens werd geboren te Heerlen
op 23 juni 1938 en overleed na een lieÍdevolle
verpleging in de huisetiike kring in de Groenstraat op 27 november 1989, na de H. Sacramenten te hebben ontvangen'
Hii werd begraven, na een plechtige requiem-

mis in de kerk van de H. Jozef Waubach '
Groenstraat,

op het

zijn minzaam karakter, was

hii

altijd eerliik en oPrecht.

kerkhof aldaar.

Dit alles was mogelijk dank zij een goed gezinsleven, een thuis, waarin hij beminde en
bemind werd. Hier wilde hij dan ook verbliiven tijdens de laatste maanden van ziin ziekte.
Zijn dierbare vrouw, dochter en moeder hebben alles voor hem gedaan om zijn lijden
te verzachlen.
Mogè hij nu, door God gerechtvaardigd, dat

leven bezitten dat geen einde kent, geen
ziekte, geen piin en geèn lranen. Moge dè
H. Petrus en de H. JozeÍ, patroon van onze
parochie en van een goede dood hem geleidsn naar de gemeenschap van de heiligen
en engelgn in de hemsl. Bid voor hem en
voor ziin bedroeíde Íamilie.

,,lndien wij dan met Christus gestorven ziin,
geloven wii dat wil ook met Hem zullen leven"
(Rom.

6,8).

Oeze woorden kunnen ons troosten nu wii
al zo vroeg afscheid moeten nemen van Jo
Steens. Het waarom van ziin ziekte ontgaat
ons en naar menselijke maatstaven is het een
onrechtvaardig lot.
Laten wii daarom vragen dat O.L. Heer ons
helpt alles over tE geven, zoals ook Jo zelÍ
moedig en geduldig ziln ziekte heeÍt gedragen. Ziin werk was zijn leven, want hii volbracht ziln dagelijkse arbeid met vreugde.

VooÍ uw gebed, steun en mEdeleven bij de
ziekte en het overliiden van Jo danken wii U
van harts.
Echtgenote, dochler én moeder.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op 13
januari om 19.00 uur in de parochiekerk van
de H. JozeÍ te Waubach - Groenstraat.

