
Ter dankbare herinnering aan 

" THIJS SWARTJES 
echtgenoot van WILHELMINA GERR ITS 

geboren te Beuningen op 26 oktober 1898 en 
voorzien van het sacrament der zieken, 
overleden in de Or. van Spanje-k lini ek 

te Groesbeek op 11 mei 1982. 
Na de plecht ige uitvaartdienst in zijn 

parochiekerk van de H. Andreas te Weurt 
werd hij begraven op 15 mei 1982 op -lret 

r.k . kerkhof aldaar. 

t 
Wan·~eer oo it de woorden van St. Paulus 
waarheid bevatten, dan zull en deze zeker 
toepasseli j k zij n op onze li eve man, zorgzame 
vader, 1 ieve opa en overgrootvader : ,, 1 k ben 
er van overtuigd dat het lijden van deze t ijd 
niet opwee!]t tegen de heerli j khe id, waarvan 
ons de openbaring te wachten staat . Als de 
heerlijkheid waarvan hij nu mag genieten in 
evenredigheid staat met al les wat hij in zi j n 
leven heeft doorgemaakt , dan is hem een 
heerlijke beloning wegge legd". 
Nemen wij de zorg , d ie hij samen met moe
der gehad heeh voor zijn groot gezi n. 
De tijden waren altijd niet zo geweld ig goed 
en er moest hard gewerkt worden om geen 
rij k, maar een redelijk bestaan te hebben. 
En juist op dat moment, nu 35 jaar geleden , 
getroffen te worden door een kwaal, waar
~oor _ hij_ zelf zijn bedr ijf niet mee r kon voeren, 
1s p1jnl1Jk. Goddank had hij kinde ren, die zij n 
liefde voor de vrachtwagen en het transport 
over wi lden nemen , een li efde die zo diep 
zat, dat zelfs zijn kleinki nderen het weer van 
zij n kinderen overnamen. 
Th ijs, anders kennen wij hem n iet, heeft on
dan_ks zijn kwaal, nooit de humor en het op
t1m1sme verloren, wat d ikwij ls tot u iting kwam 
bij zi jn geliefd kaartspel. 

Hij was voo r zijn kinderen een zorgzame 
vader , die hen met raad wist bi j te staan , 
maar ook was hij een fijne opa , die begrip 
op kon _brengen voor zijn kleinkinderen , die 
leelden ,n deze moderne tijd. 
Hij was ook een degelijk vrome mens , zon 
d~r veel omhe.al van woorden, maar eenvou
dig en sterk. Dat stelde hem in staat het 
lij den te aanvaarden , wat dikwij ls ond rage l ij k 
was en daarbij vond hij de steu n van de Moe
der van de meimaand , de moeder van altijd
duren'.:'.e bijst211d. 
Politiek bewust volgde hij, zo lang hi j kon via 
de TV. alles op de voet. Daarom kun nen wij 
heel goed begrijpen de woorcen op de rouw
br ief: 

,, Rust nu maar uit vader , 
je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het met veel moed gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt ge leden . 
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan " . 

Wij weten dat je dankbaar bent voo r alles 
wat ze voor jou gedaan hebben , dag en nacht 
hebben ze bij jou gewaakt. Ze wilden je niet 
alleen laten. Die dankbaarheid zal zijn vruch
ten dragen in het leven van ie vrouw, ki nde
ren en kleinkinderen , want wij geloven in de 
gemeenschap van de he i ligen . Rust nu in 
vrede in de pa lm van Gods hand in de armen 
van Moeder Maria. 

Voor de vele bl ijken van mede leven , tijdens 
de ziekte en het overlijden van vader en voor 
Uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst, wi ll en 
wij U allen hartel ijk danken. 
Het is voor ons een bron van troost . 

W. SWARTJES- GERR ITS 
Ki nderen, kleinkinderen en achterk leinkind. 

Weurt, 15 mei 1982. 


