
Tot het einde toe hield hij de touwtjes strak in handen. 
Alles was tot in de puntjes geregeld. Nog maar enkele 
weken geleden vierde hij zijn verjaardag. Omdat het te 
vermoeiend zou zijn voor hem regelde hij het bezoek 
met familie, zodat ze niet allemaal tegelijk zouden 
komen. Om optimaal te kunnen genieten van hun bezoek. 
De laatste dagen van zijn leven hebben we nog veel 
samen kunnen praten en hebben we ook de uitvaart 
kunnen voorbereiden. Gerard wist wat hij wilde, zoals 
bijvoorbeeld de lezingen voor zijn uitvaart en wat er 
gezongen werd. Hij vertelde dat hij deze lezingen 
erg mooi vond en ze vaak in Indonesië gebruikt heeft. 
Nog gesterkt door het Sacrament van de Zieken in 
bijzijn van zijn familie is hij dinsdag 14 maart 2023 
rustig en vredig ingeslapen.

Gerard wij danken jou voor je toewijding, je inzet in 
het vele werk die jij in jouw leven gedaan hebt, en 
wij geven je nu uit handen in het gelovig vertrouwen 
dat je nu thuis bent bij Hem, in wie jij heel je hoop 
gesteld hebt.

Op dinsdag 21 maart 2023 hebben wij afscheid 
genomen van Pater Gerard Zwaard in een plechtige 
eucharistieviering in de Dominicuskapel van Huize Rosa 
en hem op de begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen 
begraven.

Zijn broers, zussen, zwagers en schoonzussen, neven 
en nichten, familieleden, vrienden, medebroeders, 
medebewoners en verzorgenden danken u hartelijk 
voor uw medeleven en belangstelling.
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In dankbaarheid gedenken wij

Pater Gerardus Cornelis Martinus 
Maria Zwaard SCJ

Gerard werd geboren op 23 februari 1938 te Den 
Haag als oudste van een slagersgezin van 8 kinderen. 
Op jonge leeftijd kreeg Gerard het verlangen om 
priester de worden. Daarom ging hij na de lagere 
school naar het klein seminarie van de priesters van 
het H. Hart te Bergen op Zoom. Na het behalen van het 
eindexamen ging hij naar Asten waar hij het noviciaat 
begon. Hier legde hij op 8 september 1958 zijn eerste 
professie af. Waarna hij naar Liesbosch ging voor de 

een jaar stage te Helmond. Op 10 september 1962 
begon hij zijn theologiestudie te Nijmegen. Waar hij 
op 27 maart 1965 tot priester werd gewijd door Mgr. 
W. Bekkers. Na zijn wijding volgde het pastorale jaar 
te Amsterdam. Tijdens dit jaar heeft hij zich ook 
kunnen voorbereiden op zijn vertrek naar Indonesië. 
Op 30 september 1966 vertrok hij naar Indonesië. 
Bij zijn aankomst ging hij meteen Javaans studeren. 
Werd lid van onze Indonesische provincie en werd in 
1987 Indonesische staatsburger. 
In vele parochies heeft hij daar gewerkt met veel 
inzet en enthousiasme. In 1973 werd hij benoemd tot 
novicemeester in Gisting. Toen het noviciaat verhuisde 
naar Yogyakarta werd hij daar later ook nog rector 
van de communiteit. Hierna werd hij econoom van het 
bisdom Tanjung Karang onder bisschop A. Henrisoesanta. 
Daarnaast verleende hij in verschillende parochies 

assistentie en werd benoemd tot pastoor van Pringsewu. 
Met behulp van de parochianen kon hij daar een prachtige 
kerk bouwen, waar hij trots op was.

Zelf zegt hij hierover: ‘Ik had de indruk dat ze mij 

in Den Haag, dichtbij zijn geboortestreek. Dankbaar 
voor alles wat hij in Indonesië voor zijn mensen heeft 
kunnen en mogen doen. Met een gerust hart kon hij 
terugkeren naar Nederland. Maar Gerard kon niet stil 
zitten, hij was pastor in hart en nieren en verleende 
in het Westland al heel gauw assistentie. Jammer dat 
het St. Jansklooster werd opgeheven, want hij woonde 
dichtbij zijn familie en had vele goede contacten met 
hen. Zo verhuisde hij in 2017 naar Nijmegen naar het 
St. Jozefklooster. Ook hier ging hij weer regelmatig 
op assistentie in de Agnesparochie in Lindenholt 
en maakte vele wandelingen in de tuin en omgeving. 
De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam 
achteruit en moest hij stoppen met de assistentie wat 
hij erg jammer vond. Toen ook het St. Jozefklooster 
werd gesloten verhuisde de communiteit in 2020 naar 
het Catharinahof te Nijmegen. Tot het laatste toe 
deed hij zijn dagelijkse wandelingetje, de ene keer 
wat verder dan de andere keer. Gerard was ook een 
groot liefhebber van klassieke muziek. Want als je 
bij hem kwam dan zat hij meestal aan zijn bureau te 
luisteren naar klassieke muziek of opera. Hij genoot 
daar werkelijk van en kon er ook veel over vertellen. 
In het St. Jozefklooster presenteerde hij regelmatig 
een middag klassieke muziek en gaf daarbij uitleg.


