
,ti::·;,, 
,-~, t, 

~\':'i,-•.-' 1 

\0J·~·.{ 
,,.,i; l~1 1 • 
j,r,.)._ .. .,\1. 
I(~• ·t• ,\ ,\. ,; 
'(•\'., 
l\\'~i;, 
'\1···' .,, 

WEEST BEZONNEN ;,\ 
EN WAAKZAAM :J 

' 1 '.. •'r•tx'·' '\ ' 'i ,..i ,\ •' ,., t 1 ,,,, ,\., 1 i ., ,,,,,· t;J:, • 
·. 'i!,~t~\.V~!;.'t:,.,,Ml~./ '/i!;:1,ye/ 



t 
In dankbare h e rinnering aan 

Johanna Maria Looman 
weduwe van GERARDUS JOHANNES MöNNINK 

Zij werd geboren t e Denekamp 5 nov. 1885. Voor
zien van het H. Oliesel s tierf zij onverwacht in h et 
St. Elizabeth-ziekenbuis te Almelo op 3 april 1969 
en werd begraven te Vasse op het parochiaal kerk
hof 8 april d.o.v. 

Op de Witte Donderdag, de dag van Jezus ' grote lief
de, de: dag dat Hij zich aan ons wegschonk onder de 
gedaante van brood en wijn in de H. Eucharistie en Zijn 
Kruisoffer tegenwoordig stelde, heeft bij zijn trouwe 
dienares Maria opgeroepen om met Hem h e t eeuwige 
Paasfeest te vieren in de h emel. ,,Een voorbeeld heb 
ik u gegeven," zei Jezus op de Witte Donderdag, ,. opdat 
ook gij moogt doen zoals Ik gedaan heb." Onze goede 
,,tante" zoals we haar a ltijd noemden, heeft Jezus' 
voorbeeld altijd nagevolgd. Ook zij gaf zich weg aan 
anderen, ook zij leefde niet voor zichzelf maar offerde 
zich voor allen die haar lief waren. Wat een zorgen 
heeft zij mee willen dragen en wat een werk heeft zij 
verzet en wat een ,,kransen" heeft zij gebeden voor het 
gezin waaYÎn zij vertoefde, waarvoor zij steeds rusteloos 
bezig was. Nooit zat zij met lege handen. 

Haar leven, dat een toonbeeld was van godsvrucht, 
liefde, waakzaamheid, arbeid en nauwgezette plichts
vervulli ng zij voor ons allen een aansporing te leven 
nie t voor onszelf maar voor anderen, dan zal ook ons 
leve n vruchtbaar zijn. 
Genadige Heer Jezus, geef uw trouwe dienares het 
loon voor haar deugdzaam leven en dat het Eeuwig 
Licht baar moge verblijden. 


