
,. Het diepJte t·erdriet tl'Ordt zo diku·ijfs urz1cegm 
Voor het diepJte geluk Jchitten u·oordm te kort 
Wij zijn met om diepJte ierlanxm iultgen 
Waar het Jieftte bezit Jkchts herinnering wordt'". 

t 
In dankbare herinnering aan 

GERHARD SWEERTS 
echtgenoot van 

Annie Kempers 
22-8 -1923 6-4-1991 

Stil en bedroefd nemen wij afscheid. 

Wij hadden met zijn allen een fijn gezin. 
Jij had veel liefde. wijsheid, belangstelling 
en zorg voor ons en anderen en niet voor 
niets had je zoveel goede vrienden. Jouw 
blijde uitstraling zal ons altijd in herinne
ring blijven. 

Je sterke geloof was een grote steun voor 
jou. Jij hebt je met hart en ziel ingezet voor 
je gezin en de gemeenschap. Je hebt de 
kinderen en kleinkinderen zien opgroeien 
en meegeleefd met de zorgen, maar ook 
met de vreugde. 

Terwijl wij even tevoren nog gezellig sa
men waren, ben jij geheel onverwacht en 
veel te vroeg van ons heengegaan. JiJ had 
nog zoveel plannen. Je zou binnenkort met 
mij naar Lourdes gaan. 

Bedankt Gerhard voor de 38 jaren. die we 
samen in lief en leed hebben gedeeld. 
Bedankt Pa voor alle liefde en zorg, die je 
aan ons hebt gegeven 
We hadden je nog graag vele jaren in ons 
midden gehad. 

Lieve opa, 
leder van ons had een speciale band met 

jou. Je wist alles van ons, wat we deden en 
hoe we waren. Je wist wanneer we blij en 
wanneer we verdrietig waren. We vinden het 
heel erg, dat we je moeten missen. 

Door je gastvrijheid, vriendschap en ge
zelligheid hebben we veel momenten met je 
meegemaakt, waar we altijd aan zullen blij 
ven denken. Voor ons was je een hele fijne 
opa. 

Bedankt lieve opa. 

Voor uw belangstelling en medeleven zijn 
wij U zeer dankbaar. 

Annie Sweerts - Kempers 
Annelies en Matthieu 
Hans en Ine 
Harry en José 
Paul en Marga 
Maja en Ferry 

De Lutte, april 1991 
Dorpsstraat 8 




