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Ter herinnering aan 

Pastoor Eduard Franciscus C lemens 

Schweigmann 

Geboren te Leeuwarden 26 oktober 1899. 
Priester gewijd 15 augustus 1929. 

Kapelaan te Hoogland, Benschop en Bemmel. 

Pastoor te Warga en Ootmarsum. 

Hij overleed als emeritus pastoor op 29 februari 1980, 

na het ontvangen van de H.H. Sacramenten der zieken, 

Ie Oldenzaal. 

Hij werd begraven op 5 maart op het R.K. Kerkhof 

Ie Ootmarsum. 

Ik heb de Heer altijd voor ogen 
want Hij staat naast mijn rechter hand : 

ik zal dus niet wankelen. 

Daarom jubelt mijn hart en zingt mijn mond. 

Zelfs mijn lichaam leeft in de verwachting 

dat U mij n iet aan hef graf zult overleveren, 

en wie U toebehoort niet aan ontbind ing zu l~. 
pr1Jsgeven. 

U hebt mij de weg naar het leven gewezen 

en zult mij met blijdschap vervullen, 

wJ,t U bent bij mij. 

Met dit mooie geliefde psalmgebed van deze over

ledene, wordt zijn leven in de lengte en de breedte

weergegeven, 

Maar wie kan het in de diepte peilen? 

Op het graf van Pastoor Ariëns slaan de twee woor

den : Ariëns Priester. 

Dat zal iedere parochiaan en allen die hem gekend 

hebben, van deze overleden pastoor willen zeggen : 

Schweigmann Priester. 

Daarmee is al les gezegd van deze dankbare, harte

lijke, gulle, tevreden, gastvrije, biddende mens. Zó 

werd hij door ons gekend en bemind. 

Zijn positieve kijk op mensen verklaarde iedereen al!. 

een 11fijne mens", en hij zou niet gauw iemand af

breuk doen. 

Wij, familie, huisgenoten, parochianen, zijn hem dank

baar. Hij is zeker zijn huisgenoten Anna en Minie 

dankbaar, omdat hij door hun liefde en zorg, zijn 

priesfelijke arbeid zo goed kon verrichten. 

Zijn aardse leven was een stralende getuigenis voor 

e en heenwenken naar het Andere Leven. 

Moge de Heer Zijn trouwe dienaar Pastoor Schweig

rnann opnemen in de p laats va n vrede en vreugde. 

Bidden wij hem d it toe, als hij ons gebed nog nodig 

mocht hebben. 


