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Vertrouwend op de Heer van het Leven 
is van ons heengegaan 

Peter Jozef Heuts 

echtgenoot van 

ChristinaBeaujean 

Hij werd geboren op 18 juli 1920 te Heerlen 
Hij is overleden op 15 november 2001 te Heerlen 

Met je praten of lachen, 
dat gaat niet meer. 
Je niet kunnen aanraken, 
dat doet ~eer. 
De tijd hier op aarde, 
die is voorbij. 
Maar in mijn gedachte, 
blijf je altijd bij mij. 

Jolanda 

Voor Uw medeleven bij het overlijden van Jozef Heuts danken wij U hartelijk. 

Graag willen wij U uitnodigen tot het bijwonen van de plechtige zesweken
dienst die gehouden zal worden op Eerste Kerstdag 25 december a.s. om 
11.00uurin de parochiekerk van de H. Gerardus Majella teHeerlen-Heksenberg. 

In alle eenvoud die zijn leven kenmerkte moeten wij nu afscheid nemen van 
een lieve en zorgzame man, een goede vader en trotse opa Jozef Heuts. 
Zijn leven was een en al zorg, allereerst voor Stientje, zijn steun en toever
laat met wie hij ruim 52 jaar lang getrouwd is geweest Voor zijn dochter 
Marie-Louise en schoonzoon Wiel; hij was een geweldige vader en tenslotte 
voor zijn kleindochter Jolanda en Ron: wat heeft bij veel plezier van hen 
gehad. 
Ja. hij was trots op zijn gezin. Zij maakten hem blij en gelukkig. Naast zijn 
gezin was een hoogtepunt in de laatste jaren van zijn leven de vijftig-jarige 
bruiloft op JO mei 1999. Het was een dag om nooit te vergeten. Hij heeft er 
samen met Stientje van genoten. 
Jozef was een echte gezinsmens, maar daarnaast ook een huismus. 
Hij was het liefste thuis of in zijn tuin. Op reis hoefde hij niet. Toch is hij 
afgelopen donderdagavond voorgoed aan zijn laatste reis begonnen. Moge 
deze reis voltooid zijn. Een reis naar het Rijk van rust en vrede bij God. 
Dat wensen wij hem van harte toe. 


