
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



"Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is 
hij gestorven". 

t 
Dankbaar gedenken wij 

Jacobus Henricus Swart 
Em. pastoor va11 de parochie O.L.V. 
Visitatie te Hoogeveen. 
Hij werd geboren te Veendam op 
2 sept. 1909, werd priester gewijd 
22 juli 1934. 
Hij was kapelaan te Bargercompascuum, 
Wijk bij Duurstede en Amerstoort, 
H. Ansfridus parochie. 
In 1954 werd hij tot pastoor b1mo!;lmd 
te Warga en van 3 sept. 1957 tot aan 
zijn emi ritaat op 2 sept. 1974 was hij 
pastoor te Hoogeveen. 
Na een gezellige en vreugdevolle familie
bijeenkomst overleed hij op 13 okt. 1985 
te Veendam. 
Op 18 okt. 1985 werd hij, naar zijn uit
drukkelijke wens, temidden van zijn 
parochianen te ruste gelegd op het 
R. K. Kerkhof te Hoogeveen. 

Na een arbeidszaam en vruchtbaar werken 
in verschillende parochies, heeft hij ook 
tijdens zijn emeritaat altijd met zijn hele 
persoon dienstbaar en beschikbaar willen 
zijn. Ook voor zich zelf heeft hij daaraan 
veel vreugde mogen beleven en voor 
allen, die hem kennen, bleef hij de trouwe 
dienaar met veel zorg en inzet bij vooral 
zijn verkondiging. Tot op de laatste dag 
groeide hij in wijsheid en geduld voor 
mensen. Hij probeerde altijd eerlijk en 
nuchter te zijn, maar met stille en diepe 
aandacht voor alles wat er gebeurde. 
Bovenal was hij een zeer trouw mens, van 
wie een sterk en diep geloof uitstraalde. 
Hij leefde vanuit de overtuiging, dat het 
leven niet ons eigendom is; dan zouden 
wij aan onszelf overgelaten zijn, nu en 
voor altijd, Hier en later zijn wij ge
roepen tot de gemeenschap der heiligen, 
waarin de wonderen gebeuren: vergeving 
van zonden, verrijzenis van het lichaam 
en eeuwig leven. 
Voor dat geloof zijn velen hem zeer dank
baar. Moge de Heer van leven en dood 
hem vrede geven voor eeuwig. 


