
Dankbare herinnering aan 

Gerhardus Antonius Swartjes 

geboren 14 januari 1909 te Schalkhaar en op 
25 april 1996 is hij, na voorzien te zijn van het 
Sacrament der zieken, overleden in het 
P.W. Janssen Verpleeghuis te Deventer. 

Gerrit groeide op in een gezin waarin hij al vroeg 
leerde wat werken was. 
Op 20 oktober 1931 verliet Gerrit het ouderlijk 
huis en trouwde met Gerarda Wilhelmina Klein 
Koerkamp. Hun huwelijk werd gezegend met 
5 kinderen. 
Hij nam zijn intrek in café "De Lindeboom" te 
Schalkhaar. 
Jarenlang was hij vertegenwoordiger in mole
naarsproducten en daarnaast was hij de rechter
hand van zijn vrouw in het horecabedrijf. 
Naast de zakelijke gesprekken stond hij ook 
open voor het wel en wee van zijn klanten. Ook 
in zijn horecabedrijf straalde hij vriendelijkheid 
uit en had een luisterend oor voor iedereen. 
April 1945 moesten zij afscheid nemen van hun 
oudste zoon Jan. Om dit verlies te kunnen dra
gen vonden zij steun in hun geloof. 
De uitbreiding van het bedrijf noodzaakte hem 
zich volledig te wijden aan De Lindeboom. In de 
jaren zestig moesten zij wegens ziekte van zijn 
vrouw de zaak overdoen aan hun zoon Gerard. 
In november 1970 overleed Mien en kwam aan 
39 jaar gelukkig samenzijn een einde. 

Ondanks de steun van zijn kinderen voelde 
Gerrit dat hij niet alleen verder kon. Hij vond 
een nieuwe levenspartner in de persoon van Gré 
Wientjes - Becker. 
Op 8 december 1971 trouwden zij. Samen ge
noten zij ruim 20 jaar. Dagelijks maakte hij zijn 
gang naar De Lindeboom, om indien nodig, te 
helpen. Hieraan kwam een einde toen jammer 
genoeg zijn geestelijke vermogens afnamen. 
Ondanks zijn handicap bleef hij vriendelijk voor 
iedereen. 
Vol zorg werd hij door Gré en de kinderen om
ringd. In 1992 moest hij zijn huis verlaten en 
vertrok naar het P.W. Janssen Verpleeghuis te 
Deventer. In de beginperiode miste hij zijn ver
trouwde omgeving erg. Langzaam maar zeker 
ging zijn geestelijk vermogen verder achteruit. 
Toen zijn geliefde Gré in mei 1994 overleed, kon 
hij dit niet meer beseffen. Hij leefde nu in zijn 
eigen kleine wereld, waarin niemand kon door
dringen. Hij, die altijd zorg had getoond voor zijn 
medemens, was nu volkomen afhankelijk van 
die medemens. 
Ook het heengeen van zijn zoon Henk, in maart 
1996, heeft Gerrit niet meer kunnen beroeren. 
Op 25 april 1996 is hij na een kortstondige 
zieltte en gesterkt door Gods genade, weer terug
gekeerd naar zijn Schepper. 
Met hem is voor ons een voorbeeld van zorg en 
liefde heengegaan. 
Wij bidden dat hij nu is binnengegaan in het 
Hemelse Rijk. Wij vertrouwen er op dat hij nu de 
eeuwige rust heeft gevonden. 




