
Te r, dankbare herin nering aan 

JOHANNA MARIA ScJ SANNA LOOMAN 

Zij werd 26 oktober 1912 te Beun ingen 
(Ov.) geboren. Zij ontving de ziekenzalving 
en is 3 mei 1983 in het ziekenhuis te Ol
denzaal overleden. Na de Uitvaartmis op 
7 mei 1983 is haar lichaam begraven op 
het kerkhof te Beuningen (Ov.). 

Heer God, ruim 70 jaar heb ik geleefd 
aan de Denekamperstraat op het Café 
Looman . Op mijn manier heb ik veel van 
de weg geleerd . De weg doo r het leven 
en de weg naar God kruisen vaak elkaar. 
Gods wegen zijn wonderbaar. Mensen 
onderweg hebben nogal eens andere 
mensen nodig. Degene die het voorspoedig 
gaat, rijdt gemakkelijk door. Hij kijkt wel 
naar de verongelukte maar gaat verder. 
Mensen met brokken , mensen met moei
lijkheden , mensen, die honger of dorst 
hebben , mensen , die in de problemen zit
ten , het zij n allemaal schepselen van God, 
die onderweg zijn en om hulp vragen. Bij 
al deze gevallen leek het net, of God 
zelf tot me sprak; als ik deze mensen 
hielp, soms midden in de nacht, dan was 
het net of ik God zag of hoorde. Juist 
omdat ik gezelschap en steun had van 
mijn broer Gerard en mijn huisgenoot Hen
ny, was ik niet bang en kon ik goed doen 
voor al deze mensen . Je hoefde niets te 

zeggen; als je maar hielp, goed was , keek 
en luisterde, dan werden de mensen 
spraakzaam en hoorde je in hen God zelf 
aan het woord. Ook de Kerk was mij dier
baar. Wat ik door de week had meege
maakt, kon ik in het weekend naar het 
altaar brengen. Wat ik zelf ni et aan kon, 
gaf ik aan de Hee r van het Kruis. Zo heb 
ik geprobeerd echt mens te zi jn met de 
mensen, zelfs met de meest verlaten 
mensen. 
Wij allen, die An van nabij gekend heb
ben, hebben grote bewondering voor haar 
eenvoud, haar lui sterende houding en haar 
goedheid voor de mens in nood. Wat wist 
zi j met feestdagen of bij b ijzondere 
momenten voor de eigen huisgenoten een 
gezellig thuis te maken . Wij allen dragen 
een mooie herinn ering aan haar mee. 
Moge God haar belonen voor al dit goede. 

Voor de vele blijken van medeleven, on
dervonden na het overlijden van onze lieve 
zuster, schoonzuster en tante zeggen wij 
U hartelijk dank. 

Beuningen , mei 1983 

Familie Looman 
en huisgenoot 


