
Ter dankbare herinnering aan 

Maria Anna StrlJbosch 
weduwe van 

Christianus Martinus Swinkels 
Zij werd geboren te Eindhoven - Strijp op 
16 maart 1903 en is plotseling overleden 
te Eindhoven op 4 november 1982. 
Haar laatste rustplaats is bij haar man op 
het kerkhof van de Clemensparochie te 
Nuenen. 

Vier maanden na haar man Janus is zij ge
storven. Het leed om het verlies van haar 
man heeft zij krachtig doorstaan, maar 
meer dan zij liet blijken leed zij ervan. 
Haar lichamelijke krachten waren al zwak 
en meerdere momenten van onzekerheid 
waren er geweest. Nu leek zij sterk. Toch 
waren haar krachten helemaal op, waar
door zij niet de macht bezat om boven 
deze aanval uit te komen. Haar leven was 
ten einde. Het was een leven van een be
zorgde vrouw, die met haar man mee
werkte, die in haar gezin alles deed wat 
nodig was en alles wat zij dacht dat goed 
was voor anderen; een leven van een goe
de moeder die haar kinderen alles gunde 
en alles wilde geven, als zij maar gelukkig 
zouden zijn; een leven van een lieve oma 
die de kleinkinderen als het ware ten goe
de verwende en die meeleed als er bij hen 
leed was en die genoot van hun vreugde 

en van hun plezier; het was het leven van 
een vrouw die haar huis openzette voor 
vele anderen. Zij is blij geweest te mogen 
leven in dit gezin, in deze tijd. Zij was dank
baar dat zij niet alleen was en dat Annie 
een deel van de zorgen en het werk voor 
zich nam. Zij kon haar leven zo leiden, 
omdat zij een groot geloof bezat. God had 
in haar leven een goede plaats en op Hem 
durfde zij vertrouwen, daar had zij niet 
veel woorden voor nodig. Daarom durven 
wij allen, kinderen, kleinkinderen en vrien
den met vertrouwen bidden tot God. dat 
Hij onze goede moeder, lieve oma. onze 
goede bekende en familielid beloond met 
het eeuwige leven, dat Jezus heeft be
loofd aan allen die in Hem geloven. Moge 
zij voor altijd gelukkig thuis zijn bij God. 

t 
Voor de belangstelling en medeleven 
ondervonden bij het overlijden van onze 
lieve, zorgzame moeder en oma zeggen 
wij u hartelijk dank. 
Kinderen en kleinkinderen 




