
Ter herinnering aan 

PETRONELLA JOHANNA DE BOOT 

weduwe van 
Hendrikus Gijsbarlus van Swam 

Zij werd geboren te Raamsdonk op 5 januari 
1912 en overleed in Wamel op 25 juni 1985, 
voorzien van het H. Sacrament der zieken. Na 
de plechtige uitvaartdienst in haar parochie· 
kerk van de H. Johannes de Doper, hebben 
wij haar te ruste gelegd op de Algemene 
Begraafplaats te Druten op 28 juni d.a.v. 

t 
Als een kind geboren wordt, is het als een 
onbeschreven blad of boek. Het wacht op 
invulling. Soms is een blad al genoeg maar 
als we terugblikken op het leven van moeke 
van Swam, dan wordt het een groot en lijvig 
boek, rijk aan inhoud. 
Het zou ons vertellen van een vrouw die in 
de oorlogjaren trouwde en meteen de zorg 
van zijn ouders op zich nam, dertien jaar 
lang. Het boek zou ons vertellen over de 
vrouw, die moeder werd van negen kinderen 
terwijl het leven niet zo rooskleurig was en 
de wetvaart gering. Al die wederwaardigheden 
van een groot gezin, al die zorg, toewijding 
en l~de zouden veel bladzijden kunnen vul· 
len, misschien wel boekdelen. 
.. . . En ondanks al haar bezigheden had ze 
nog tijd en belangstelling voor anderen en 
haar devies was dan "geen woorden maar 
daden". 
Het boek zou gaan over het groot brengen 
van haar kinderen maar ook hoe die moeder 
haar kinderen de ruimte gaf om te leven, die 
begrip voor hen had en waar ze altijd terecht 
konden. 

Een apart hoofdstuk vormde de zomer van 
1976 toen haar man ernstig ziek werd en met 
veel liefde en zorg thuis werd verpleegd tot 
het bittere einde toe op 21 september. 
Het afscheid viel heel zwaar maar het leven 
~tond niet st il; niet in haar gezin en evenmin 
in de samenleving. Er werd vaak een beroep 
op haar gedaan en zij verstond de kunst 
mensen samen te brengen in een bejaarden
koor en handwerkclub. Overal was zij bereid 
te helpen en te stimuleren. 
ZIJ hield van de mensen. van kinderen en 
kleinkinderen. van bejaarden en misschien 
wel het meest van O.L Heer. Graag ging zij 
zo lang dit mogelijk was naar de Kapel. Zij 
voelde zich steeds meer thuis bij God en 
wist maar al te goed dat haar leven niet zo 
lang meer zou duren. Beetje bij beetje gaf 
zij alles prijs. 
En haar kinderen en kleinkinderen kunnen 
niets anders zeggen dan: "Moeke, jij was 
alles voor ons. Zo is het goed. Rust nu maar 
in vrede bij God. WIJ zijn je heel erg dank· 
baar en zullen je nagedachtenis in ere hou
den". 

Tot wederziens in de Hemel. 

Voor Uw hartelijke blijken van belangstelling, 
betoond na het overlijden en bij de begrafenis 
van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en 
oma, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


