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Je bent niet dood· de Heer heeft je geroepen 
Bij Hem te wonen in Zfjn glanzend buit; 
Je hoeft geen mtf en vrede meer te zoeken. 
Je hebt ze 1111 - want je bent veilig th11it. 

Je bent niet dood -je mag voor et11wig leven. 
Je bmt verlotf ua11 011uolkome11heid, 

uan p(jn en van verdriet. God zal je gevm. 
een onbegrentd geluk 111 onbegrmsde tijd. 

Je bent niet dood. • Maar ach. wij z.11/len je mimn 
zoals ee/1 mtll! de meest-geliefde mist. 

De jamt van gel11k zijn nooit meer uit te wisten. 
En ik geloof God heeft zich niet vergist ... 

\ 'ol liefde en dankb:mrheid gedenken wij 
mijn lieve man, onze papa en opa 

Albertus Jan Joseph Swennenhuis 

*15 maart 1927 t 20 april 2001 

Bertus was een goed mens, vol belangstelling voor 

zijn naasten. \ 'oor zijn omgeving was hij een betrouw
bare en wijze raadgever. Altijd met begrip voor het 
belang van anderen stelde hij zich bescheiden op in 

het leven. Hij was een hard werkend vakman en kon 

daarnaast intens genieten van zijn tijd met familie en 
vrienden. Een klus voor een van de kinderen combi· 

neerde hij altijd met een uitstapje. 
In zijn werk en daarbuiten toonde hij zijn grote 
maatschappelijke betrokkenheid. Hij had principes 
en idealen, maar had altijd begrip voor het standpunt 

van anderen. Hij steunde zijn kinderen onvootwaar· 
<lelijk i.n de soms moeilijke keuzes in het leven. Hij 

had een brede belangstelling en was tot op het laatst 
leergierig en geïnteresseerd in politiek, geschiedenis 

en cultuur. Zijn ziekte Yerhinderde hem in toenemende 
mate de dingen te doen die hij graag wilde. Hij droeg 

zijn ziekte waardig en moedig. 
Gelukkig bleef hij genieten \'an de mooie momen
ten i.n het leven. Omringd door familie en gesterkt 

door het Sacrament der Zieken heeft hij zijn verdiende 
rust gevonden. 

lf?ij :::JlfLelt zijn zorg. liefde 
en ha1te!ijkheid miuen. 

Voor alle blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en 
na 7.ijn overlijden danken wij u oprecht. 

Fiene Swennenhuis • Oude Egbrink 

Kinderen en kleinkinderen 




