
Ter dankbare herinnering aan 

HERMINA JOHANNA MARIA 
LOHMANN 
weduwe van 

WILHELMUS JOHANNES BECKERS 

Zij werd geboren te Enschede op 
1 september 1908 en overleed gesteri~t 

door het Sacrament der Ziekenzalving 
te Glanerbrug op 20 april 1991. 

De H.Eucharistie bij haar uitvaart 
werd gevierd in de H. Hartkerk te 
Enschede op 24 april, waarna de 

crematieplechtigheid in Usselo. 

t 
Het leven van deze kleine, dappere 

vrouw is vol goede moed geweest in 
steeds wisselende omstandigheden. 

Zij is met haar echtgenoot meer 
dan een halve eeuw gehuwd geweest 
en zij heeft in haar gezin van 5 kin
deren een heel l iefdevolle rol vervuld. 
Zij voelde zich temidden van haar 
kinderen en kleinkinderen sterk aan
gesproken op haar moederlijke ge
voelens en kon daarin zoveel mogelijk 
zichzelf zijn. 

Er ging een grote rust van haar uit, 
terwijl zij tevens haar gedachten en 
gevoelens wel liet blijken. 

Zij had grote aandacht voor heel 
verschillende zaken die haar interes
seerden: b.v. het kweken van b!oemen 
met name van geraniums, en het 
volgen van de politiek, tot het laatst 
toe. 

Dichtbij haar lag vaak de rozen
krans, want daarin vond zij zichzelf 
terug : in haar liefde tot de Moeder 
Gods Maria, waardoor zij sterkte en 
rust vond in haar eigen leven. 

Toen zij niet meer alleen kon blijven 
wonen in de Hortensia-flat, aanvaard
de zij met graagte de verzorging in 
het Ariënstehuis. Terwijl haar gezond
heid steeds verder achteruit ging, 
bleef zij tot het laatst toe bezig met 
't leven. Zo is zij in vrede gestorven. 

Moge aan deze kleine vrouw met 
haar grote persoonlijkheid de Liefde 
van Jezus Christus in Gods Vaderhuis 
geschonken worden op voorspraak 
van de Moeder Gods Maria. 

Voor Uw meeleven tijdens het leven 
en na het overl ijden van onze lieve 
moeder en grootmoeder, zijn wij U 
zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


