
In dankbare herinnorina aan 

ANNA LOUISA SWAKHOVEN 
echtgenote van wijlen 

C.,rardu, Johannes Hubortu> C.,elen 

De dierbare ovorlr<l<ne werd geboren te Bunde op 
31 januari 1906. Zij overleed te Ei1oden op 20 april 
1988 voonien van het H. S•c?dment der zieken. 
Zij werd te ruste gelegd in het familiegraf op de 
r.k. begraafplaats Oostermaas op 23 april 19118. 

A•n een leven gorokend door te;•nslagen en lijdon 
is een einde gekomen. Een inten~ l(Oede en diep1e· 
lovige vrouw is van ons heengegaan, die vanu it haar 
1rote geloof in de Voor.iienigheid steeds opnieuw 
alle tegenslagen op haar leven•pad o,·erstapte. 
Op 1evenenvttni~ jarige leeftijd .. -erd zij invalido 
door een ernui~e 1ie.k,e. met ten onvoorstelbaar 
doorzectingsvermoaen P·am zij zover dat 1ij 'A'ttr 
enig>iins mobiel werd. Lichamelijk gebroken. maar 
g,..,,telijk een groot persoon, io kenden velen 
Anneke. Door haar iachte karakter en haar een· 
voud was zij bij iedereen geliefd. 
Het \'(:rlie$ van haar echtgenoot greep haar aan, 
doçb het mee.te verdriet deed haar hec overlijden 
van haar dochter Ans, een verdriet dat tij soms 
verwoordde, maar meestal sti l bij zich droeg. 
Toch beleefde tij nog een aantal gelukkige jaren. 
~1ot kleine dingen was tij blij en tevreden, 'n 
bezoekje van familie, een be,oek aan Mheer, het 
biJttonen \'an een Euch.ari.stieviering en be, contact 
me< de medebewoners van het bejaardencentrum. 
Maar haar grote blijdschap waren baar kleinkinde· 

ren. hun we1 en wee s,oodtn YOOrop in haar be~ 
lang><eUing. 
Midden vorig jaar brak haar gezondheid verder af, 
in haar tengere en zieke licha1Lm bevond ttch 
echter een grote Koest tot het laatste moment. 
Uitvoerig besprak tij met ons haar heengaan en dat 
de dood haar 10u verlossen uil haar langduric en 
pijnlijk lijden. dat tij droeg zonder te klagen . 
Dagelijks bad ,ij toe de Heer om een einde te 
maken aan haar kwellingen en haar op te nemen in 
,ijn Rijk. 
Moeder, wij rni&sen U niet graag, maar voor U 
kwam de dood als een verlossing, een bevrijding 
uit Uw vre;elijke lijden. Be,ronderi.ng hebben wij, 
dat U dit alles ,·erdroeg zooder te klagen. Klein 
,·an stuk wa) U etn grote per&()()Olijk.heid, waaraan 
wij steeds een goed voorbeeld hadden. Hopelijk 
vindt U nu her ~eluk en de ru,t, welke U tijden, 
Uw leven zo hebt moeten ontberen. Een pracht 
vrouw is ~·an Olb heengegaan. 
.\loge U rusten in vrede. ~loedor en Oma 

\\' ti danken U voor de vele bi ijken van deelne· 
mm~ ons be,toond bij het overlijdoo eo de b.,. 
grafenis van haar die ons io dierbaar was. 

De plechtige '~"ekenclienst zal plaats hebben op 
uterdag 4 juni a.,. om 19.00 uur in de parochie· 
kerk van St. Lambertus te l\lhetr. 




