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In de vredè van Christus is van ons hc...-cngcg()an 

MATH SWACKHOFEN 

weduwnaar van 

ANNIE HOLLANDERS 

HiJ werd geboren op 12 maart 1925 te Millen(D.) en 
overleed onverwachts op 26 juni J 993, 

thuis te Maastricht. 
Wij hebben hem bij de levende Heer aanbevolen 

in een plechtige Eucharistieviering op 30 juni 
in de St. Christoffel kerk te Cabcrg. Maastricht, 
waarna wij hem ter ruste hebben gelegd op het 

r.k. kerkhof aan de Tongerseweg. 

Wie Math kende, dacht op de eerste plaats aan ziJn 
zachtmoedig en hulpvaardig karakter. Altijd was hij 
bereid nm anderen te helpen, zeker toen hij meer tijd 
kreeg na zijn werk op de Mijn en de D.S.M. Of hiJ nu iets 
kon repareren of knutselen of ~'t)n klok moest maken, 
steeds stond hij klaar voor anderen. Zo had hij fijne 
kontakten met vrienden en buren, maar op de eers1e 
plaats leefde hij voor ZiJn vrouw en familie; VllOral óJn 
twee kleinkinderen waren alles voor hem, voor hen was 
hij steeds een lieve opa. Naar buiten toe was hij precies en 
secuur, en zag hij er graag verzorgd uit. Van binnen uit 
was hij een gesloten mens, die niet vaak sprak over wat 
hem bezighield, met name na het verl ies van zijn vrouw 
en van zijn schoonzoon, nog maar zo kort geleden. 

Maar naast verdriet heeft Math ook zovele mooie mo
menten gekend in 7.ijn leven; hij hield van dansen en ging 
graag met vakantie, en vond later veel steun bij zijn 
vriendin Tiny. Aan de vooravond van een rustige en 
welverdiende levensavond kwam de dood volkomen 
onverwacht. Bij al ons verdriet danken wij God voor het 
vele i;oede wat Math ons gegeven heeft. Moge hij 
voortleven in Cods eeuwige vrede en in onze dankbare 
herinnering . 

Een leven dat wij mochten ervaren 
als een geschenk voor de vele jaren 
vol van zorg , venveven met een lied 
op het ritme van blijheid en verdriet, 
hoc hij geleefd heeft voor een ander, 
hulpvaardig, zachtmoedig en schrander. 
ZiJn taak is nu volbracht, 
het is God die op hem wacht. 

Gebed. 
Goede God, biJ al onze machteloosheid willen wij vader 
nu toevertrouwen aan uw Almacht. Wees hem barmhar
tig en wees ons tot troost, en laat ons niet vergeten wat hij 
voor ons betekend heeft. 

Amen. 

Hartelijk dank voor alle steun en medeleven die wij 
mochten ondervinden biJ het overlijden en de uitvaart 
van hem die ons dierbaar blijft. 

de familie 

De plechtige Zeswekendienst voor de ziclerust van de 
overledene, waartoe wij u van harte uitnodigen, zal 
gehouden worden op zaterdag 31 juli a.s. om 19.00 uur 
in de St. Christoffelkerk te Caberg - Maastricht. 




