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In het H. Misoffer der Priesters en in de gebeden 
der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger 

PETRUS JOHANNES SWINKELS 
echtgenoot in het eerste huwelijk van 

Jacoba Michels, 
in het tweede huwelijk van 

Petronella Dorothea Hendrix, 
Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie 
De dierbare overledene werd geboren te Ven
ray 21 Maart 1872 en werd plotseling te Ble
rick, door een droevig onlleval, aan de liefde 
der zijnen ontrukt 14 Februari 1931, voorzien 
van de H.H. Sacramenten der Stervenden. 

Al kwam de dood onverwacht, hij vond hem 
toegewijd aan de H. Familie. Aan Jezus, Maria 
en Jozef had hij zich aanbevolen. fn de laatste 
vergadering der H. Familie nog had hij uiige• 
roepen: 11 Jezus, Maria 1 Jozef, sta mij bij in 
mijnen doodstrijd, geef dat ik in uw gezelschsp 
in vrede sterve". 

Wij mogen vertrouwen, dat die H. Namen niet 
tevergeefs ziin aangeroepen en dat het Heihg 
Drietal met zijn vrede en rust geknield was bij 
hem, toen hij te sterven lag aan den kant van 
den weg. Voorzeker hebben zij zijne . ziel in hun 
midden genort)en naar hun Hemelwoning en voor 
haar ten beste gesproken bij den Rechter, die is 
een God van barmhartigheid en ontferming. 

Dierbare echtgenoote, mijn lieve kinderen, hebt 
dank voor uwe liefde en al uwe zorgen. In het 
leven hebben w;j elkander bemind, vergeet mij 
niet na mijnen dood. 

Het is hard zoo plotseling uit het -, leven Ie 
worden weggerukt, u niet meer de hand te kun
nen drukken, u niet meer te kunnen kussen ten 
afscheid. 

Leeft vroom en deugdzaam, dan zien wij toch 
elkaar weer in den hemel . 

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. an. 
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 

Druk Fa. v.d. Munckhof, Venray 


