
Om haar niet te vergeten .... 

JOHANNA VAN ZWAM 
geboren in Boven- Leeuwen op 19 juli 1922, 
gesterkt door de H.H. Sacramenten van de 
zieken, overleden in het St. Radboud-zieken-

huis in Nijmegen op 13 augustus 1976. 
Haar lichaam rust naast vader en moeder op 
de r.k. Begraafplaats te Boven-Leeuwen. 

t 
Zij was ons allen zo dierbaar als 'n moeder . 
Jarenlang heeft ze samen met haar broer haar 
lieve diepgelovige moeder verzorgd. Niets 
was haar te veel en 't was a lsof ze merkte 
dat ze door de liefde en 't gebed van moed~r 
haar geloofsleven kon verdiepen en verrij
ken. Ze kon haar lieve moeder niet vergeten 
en in diep geloof zei ze dan ook : ,,1 k ga 
weer naar ons moeder". 
Wij zijn God en haar dankbaar voor al het 
mooie dat zij geheel belangeloos en van 
har te en met liefde voor moeder en voor 
ons allen heelt gedaan. 
Ze had een groot geloof in de H. Eucharistie 
en wist de grote genade ook van de dage
lijkse H. Mis te schatten. Ze moet de Heer 
wel zeer dierbaar zijn geweest, omdat zij 
tegelijk een Martha en Maria wist te zijn . 
Net als Maria knielde ze graag neer in de 
kerk om tot God te bidden, maar thuis was 
zij de bezige en werkzame Martha voor allen 
die haar hulp en liefde nodig hadden. Voor
al voor haar broer was ze ais een moeder 
en niets ontging aan haar zorgen. We zullen 
ze erg missen bij ' t beeld van de H. Maagd 
Maria en ook bij de H. Antonius, die ze zo 
hoog vereerde . 

Dierbare famil ieleden, ik dank jullie allemaal 
voor de liefde en steun die ik altijd "eer 
mocht onder\'inden. 1 k wil bij God samen 
met moeder voor jullie bidden en een blij 
vende voorspraak zijn . fle\\aart 't mooie en 
diepe geloof in God, dat wij \'an thuis heb
ben gekregen en blijft ' t doorgeven ais ' t 
meest kostbare erfgoed dat we hebben on t
vangen. Bij God zal ik jullie allen niet ,er
geten , vergeet ook mij niet in ' t gebed. 

t 
Voor Uw gebed en gelovig meeleven bij 't 
overlijden en de begrafenis van onze dier
bare 

JANNA 
betuigen wij U on,e hartelijke dank. 

FAMILIE \'AN ZWAM 

Boven-Leeuwen, 17 augustus 1976 




