
In dankbare herinnering aan 

WIM SWARTJES 

weduwnaar van 

RIET VAN DUIJGHUIJZEN 

geboren te Beuningen 19 april 1923 en over
leden te Beuningen op 28 maart 1991. 
De plechtige Uitvaart in de kerk van de 
H. Cornelius te Beuningen op 2 april d.a.v., 
waarna begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

t 
Pa was een levensgenieter. Het leven was 
voor hem het grootste geschenk en tevens 
een immens geheim. Zijn overgave aan dat 
leven had als direct resultaat, dat hij daar 
intens van kon genieten, maar hij wilde zijn 
levensvisie ook vruchtbaar maken voor an
deren. Zonder zich op te dringen, was het Pa 
zijn aard om die levensvreugde uit te dragen, 
zodat ook anderen van het leven konden ge
nieten. 
Met dit wonder van het leven was Pa zo 
vertrouwd en was daarin zo zichzelf, dat de 
rust die hij uitstraalde, ook anderen gerust 
stelde en goed deed. Dat verklaart waarom 
hij tot het middelpunt kon worden van het 
verenigingsleven. Hij bezat de aan trekkings
kracht op mensen om samen met hen van de 
plezierige aspecten van het leven te genieten, 
wat hen bovendien de kracht gaf om de te
genvallers in het leven te verwerken . Op 
deze wijze kon Pa de bezieler zijn in het ver
enigingsleven of het nu kindercarnaval betrof, 
voetballen, de drumband, biljarten of toneel. 

Al is Pa het heengaan van zijn lieve echtge
noot 16 jaren geleden nooit vergeten, hij be
zat de moed zich er doorheen te worstelen, 
gesteund door Marian, Joop, Jopie en zijn 
naaste familieleden. 
Voordat Pa zich voor anderen inzette, eiste 
hij terecht die ander te kennen en te weten 
met wie hij te doen had. Was die hindernis 
eenmaal genomen dan was zijn ve rt rouwen 
gewonnen en zette hij zich volledig in. 
Moge U daarom nu ervaren, Pa, dat Het Gro
te Levensmyste rie, waaraan U zich een leven 
lang in alle rust heeft toevert rouwd, op Zijn 
beurt U aanvaardt en in Zich opneemt. En 
moge dit gebeuren in die mate dat uw ver
bondenheid met het verenigingsleven alhier 
een voortzetting mag betekenen zonder einde 
in datzelfde Levensmysterie. 
Rust Zacht , Pa. We missen je. 

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk 
danken , die ons van hun medeleven hebben 
blijk gegeven en ons hebben bijgestaan, van
af het moment dat Pa plotseling van ons 
heen ging tot aan zijn Plechtige Uitvaart en 
het moment dat wij hem bij Ma hebben be
graven. 

Marian, Joop, Jopie en zijn 
naaste familieleden. 


