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GERARDUS JOHANNES SWENNENHUIS 

Zij werd geboren op 30 juli J 899 in Beu
ningen. Na een langdurige ziekte is ze op 
maaodag 23 januari J 989 thuis vredig ingesla
pen, na meerdere keren gesterkt te zijn door 
de H. Sacramenten der Zieken. Vanuit haar 
parocbiekerk in De Lutte werd zij op 26 ja
nuari d.a.v. begraven op het R.K. kerkhof al
daar. 

Diep bedroefd 'Zijn we allen bij het overlijden 
van onze moeder ea oma. Haar opgewekte 
aard, haar opbeurende woorden en haar groot 
gevoel voor humor zullen we voortaan erg mis
sen. Haar Je,•en was een leven van hard werken 
zowel ia het huishouden als buiten op 't land, 
waar ze vader hielp, zo,·eel ze maar kon. Zo
lang haar krachten het toelieten, zwoegde ze de 
hele dag en ging daarbij vaak tot aan de grens 
van haar fysieke mogelijkheden. Dan kwam de 
terugslag en moest ze bet een poosje wat kal 
mer aan doen. zonder dat er overigens ooit een 
klacht over haar lippen kwam. Altijd straalde 
ze tevredenheid uit. 
Voor ons kinderen was haar nooit iets te veel: 
zelfs in de drukste perioden was er in de avond-

uren lijd voor een spelletje of las ze ons voor 
uit een boek; daarmee bracht ze een gezellig
h<.'id in huis, waaraan ze tot haar laalste dagen 
zo'n grote behoefte had. Veel belangstelling 
had ze later ook voor onze verdere ontwikke
ling en stimuleerde ons daaarbij voortdurend. 
Een grote voldoening moet het haar dau ook 
geschonken hebben, toen ze wist, dat wij onze 
weg in het leven gevonden hadden. 
Toeu de kleinkinderen kwamen. berekenden die 
ontzettend veel voor haar. Hun veqaardagen 
vergat ze nooit en zolang haar gezondheid het 
toeliN, was ze met vader bij elke gelegenheid 
aanwezig om ze te verwennen. 
Een groot verlies voor haar was het overlijden 
van vader in 1980. Vijftig jaar had ze lief en 
leed met hem gedeeld; nu moest :r.e alleen ver
der .• Wc hadden het zo mooi; we waren altijd 
bij elkaar•, verzuchte ze dan op momenten, 
dat ze baar verdriet moeilijk kon verwerken. 
Troost putte ze dan evenwel uit haar rotsvaste 
geloof. dat ze elkaar eens terug zouden zien 
in de hemel. 
Lieve moeder. we danken U voor alle zorg 
en liefde, die we van U mochten ontvangen en 
zullen U in onze gebeden blijven gedenken. 
Heel bijzonder moeten we bij dit afscheid 
Jan en Annie bedanken, die vader en moeder 
zo vele jaren met hun liefdevolle zorg om
ringd hebben. En ook voor de wijze, waarop 
ze moeder in haar laatste levensfase verzorgd 
en verpleegd hebben. verdienen ze onze blij
vende erkentelijkheid en waardering. 


