
Gedenkt in uw gebeden 

Frits Steijvers 
Godefridus Antonius 

echtgenoot van 

Catharina Wilhelmina Naus 
Hij werd geboren le Stramproy op 12 september 
1903 en overleed aldaar op 9 februari 1997. Na 
een plechUge Requiemmis In de kerk van cle Il. 
Willibrordus op 13 februari begeleidden wij ziJn 
lichaam naar hel Crematorium te Geleen. 

Geboren en getogen in Stramproy. was Frits 
bekend met i.::dcrecn uit zijn clorp. De kntldenlcrs
zaak was vanwege de lalrljke contacten clan ook 
zijn lust en zijn leven. llet wel en wee van zijn 
bekenden en van de diverse ,·erenigingcn interes
seerden hem. C'll ook met het kerkelijk Jc,·cn Yoclde 
hij zich vru1 harle Ycrbonden. 1 Jij moest c,· niet 
aan denken dat hij al deze contacten zou moeten 
loslaten. en dat was ook nicl nodig. want zijn 
lichamelijke en geestelijke eondllle waren sterk. 
Zodoende kon hij nog vele jaren n,ccwcrken in de 
zaak. toen clle cloor zijn zoon en schoondochter 
was overgenomen. Niel nllcen het werk. maar ook 
cle Ycrbondcnheid met zijn vrouw. kinderen en 
kleinkinderen deed hem werkelijk goed. 
Toen de omslandighedcn het noodzakelijk maak· 
ten dat hij en zijn echtgenote In Rust (n Roy gin· 
gen wonen. bleef zijn interesse voor het dorp en 
mor zijn familie onveranderd groot . Tot hel laatst 
was hij helder van geest. 

Wij zljn'dankbaar voor zijn voorbeeld hoc hij wist 
orn te gaan mel lijden dal hem de laalsle lijcl heeft 
getroffen. Ondanks alle tegenslagen bleef hij moed 
houden. Vanuit deze moed. waarover hij zelfs kon 
zingen. Is hij sterk gebleven in de laatste maan· 
den. Gesterkt werd hij ook door 1,ijn geloof. dat 
God een hemelse woning bereidt voor wie op Hem 
vertrouwden. Zijn geruste blik verraadde deze 
zekerheid. Een half uur voor zijn overlijden kon 
hlj in alle rust zeggen: ïk ga slapen· en maaltte 
hij voor de laatste maal het kruisteken. Op dat 
teken van het kruis stellen ook wij In deze dagen 
ons vertrouwen als wij bidden: 

! leer Jezus. Gij ltebt door Uw lteilig Kn,is de dood 
ooerwonnen. \Vll daarom onze dierbare I'rils 
Steljoors niet overlaten aan /tet duister van de dood. 
maar neem Item op In Uw ltemelsc woning. Zie naar 
de goede daden clic lttJ voor U en voor ons lteeft 
verricltt. en wil ze 1.>eaniwoorclen met /tet eeuwig 
leoen. 

t 
Voor uw medeleven tijdens de ziekte. na het over
lijden en bij het afscheid van mijn lieve man. onze 
goede vader en g,·ootvadcr. zeggen wij u hartelijk 
dank. 

W. Stcljvcrs · Naus. 
kinderen en kleinklnclcrcn. 

De plcchllge zeswckcnclicnst zal worden gehouden 
op 7.atcrdag 22 maart om 19.00 uur In de kerk van 
de IJ. Willlbrordus lc Stramproy. 




