
Een kleine maar dankbare herinnering aan 

JOHANNA CORNELIA ZWARTJES 

echtgenote van 

FRANCISCUS GERARDUS VAN AS 

geboren te Beuningen 1 september 1927 en 
geheel onverwachts overleden te Beuningen 
21 mei 1983. Wij hebben haar begraven op het 
R.K. Kerkhof te Beuningen 25 mei d.a.v. 

t 
In de lente van de natuur en met het Pink
sterfeest in zicht zette Annie de definitieve 
stap over de grens waar dit leven eindigt en 
de eeuwige Lente begint. 

Voor ons die achterblijven betekent dit het 
plotseling verlies van een onmisbaar middel
punt van belangstelling en liefde in ons leven . 
Want Annie was een zeldzaam zorgvolle 
vrouw die haar vrede en vreugde vond in 
haar aandacht voor anderen. 
Eenvoudig , arbeidzaam, met een stille vaste 
godsdienstige overtuiging was zij een be
hulpzame dochter voor ouders en schoon
ouders , een zorgzame lieve echtgenote voor 
Frans , een hartelijk opgewekte moeder voor 
Helma en Paul, een trotse gelukkige oma van 
Marloes je. 

Haar spontane karakter maakte haar bemind 
bij iedereen in het dorp en vond steeds weer 
tijd voor een open gesprek of een bemoedi
gend woord . Met groot enthousiasme ver
wachtte zij nog zo veel van de toekomst sa
men met Frans, voor het g_ezin van Thijs en 
Hel ma en voor haar jongste- zoon Paul. ... 

Lieve moeder, uw plotseling sterven lijkt ons 
een ondraaglijk leed, maar uw liefde sterft 
niet, want die reikt tot over de grenzen van 
de eeuwigheid. 
Uw mond zwijgt voor altijd, maar uw leven 
spreekt en blijft spreken tot allen die hier 
van u gehouden hebben. 
Wij zijn u heel dankbaar voor alles. 

Voor Uw hartelijke blijken van belangstelling , 
betoond na het overlijden en bij de begrafenis 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame mama 
en lieve oma, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Frans van As 
Helma en Thijs 
Marloes 
Paul 


