
TER GEDACHTE1'IS 



Ten P.'trad ijie mogen de Engelen gele id.!n 
Je Ziel van Zaliger 

de Heer 

v;' ilhelmus Gerardus Cornelis Swinkels 
in leven AdjudAnt. Groepscomm,'lndant van de 

Rijkspolitie te Heue. 
Echtge noot van Mevrouw 

CORNELIA PALILIN \ ADRIANA MICHIELSE 

~lij werd ge.horen te Tilhurg. 16 ma~rt 190-4 en 
o verleed in het St. Anna Z,ekenhu,s te Geldrop op 
9 !leptember 1962. ~escerkt door t.lç genademiddelen 
der H. Kerk. D e begrafenis vond plaats op bet 

R.K . Kerkhof te lleeie. 

Onder groot lijden met bewonderenswaardig ge:Juld 
en overgave adn God g edragen. 1s hit çieçi;Hio 11aar 
het hui5 van de Algoede V~der. om in eeuwigheid 
het gefuk eo de \' teugde te ont"'aoçieu. die Uod heeft 
bereid voor allen, <lu: hem liefhebben. 
Het heengr1r1n van deze goede echtdt'noot en vader 
verooru.akt veel droefheid b(j tlJn geiiu en b11 a! icn 
d ie hem kenden. In de gemeenschap waarlll liij met 
grote ijc.,er. wijsheid e,, rechtschApenheid werkte, wos 
hij een ge"L1ene en beminde figuur en allen betr,eu,·en 
het. dat zijn rt:chtvaardig verlangen, om na het vele 
werk nog enige jaren te ruqren. niet vervuld werd. 
Moge God hem zijn welbc~tc\"d en godsdienstig leven 
honderdvoudig belonen. 
Geliefde echtgeoott en kinden~n. gîi wed met hoeveel 
zorg en hefde ,k U heb 0111geve11 . G ij wa<1rt mijn 
geluk en vreugde God b,e.i1chikte, <lat 1k niet taoger 
bij U kon hl1 j ,1eu. Vanuit de hemel leef ik met ll 
mede en t.al 1k al uw bel.rngen aanbevelen. Mn(l e 
ik in uw herinnering en gehed voortleven. 
Bloedverwameu en vele vrieudeo. iuet erkentelijkheid 
gedenk ik uw vriemhchap en belan~stelling. Vaart 
wel eo wilt iuii in uw gebeden niet vergeten. 

H. Hart van Jezus, op wie 1k steeds vertr\)uwde. 
Ontferm U over ons. 

H. Maria. moeder Gods en miin e moeder. b,d \OOr mij. 
Hij m<'ge ruste,n in vn·de. 


