
Als dankbare he1innering aan 

JOHANNA MARIA van OMMEN 
echtgenote van 

Bernard Gerhardus Stockmann. 

Zij werd geboren te Lonneker op 3 sept 
1922. Na een langdurige ziekte overleed 
zij te Glanerbrug 23 augustus 1982, ge· 
sterkt door de Sacramenten der zieken. 
Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd op 
het parochiele kerkhof te Glanerbrug 28 
augustu~ 1982. 

Goede God en Vader, temidden van ver· 
driet en verslagenheid, willen wij U dank· 
baar blijven voor het leven van onze echt· 
genote, moeder en grootmoeder. 
Zij was een iJ'l'erige en zorgzame vrouw, die 
haar grote ener$ie inzette voor het gezin , 
voor de zaak; Zij wist haar veelzijdige gaven 
te verdelen, zodat ziJ volledig echtgenote 
en moeder kon zijn en tegelijk gastvrou,v 
in de zaak. 
Haar gezin bezielde Zij met godsvertrouwen 
en liefde; haar vreugde was: de wederliefde 
en hartelijkheid van kinderen en kleinkin· 
deren en vooral de aandachtige zorg van 
haar man, bijzonder in de lan~durige ziekte. 
Zo werd haar tijd van ziek·Zljn een tijd van 
diep menselijk contact en van hartelijke 
vreugde. Zij ,~as een sterke vrouw, die vol· 
Ie aandacht wtst op te brengen voor de 
zaak, maar bijzonder voor de gasten in de 

zaak; zo werd zij voor veel mensen een toe
verlaat; hartelijk leefde zij mee met de fees· 
ten en fijngevoelig wist zij te delen in het 
verdriet van gasten. 
De gasten konden vreu$de en verdriet met 
haar delen. Zo heeft zij voor velen veel be
tekend. 
Te vroeg moeten wij afscheid nemen van 
onze hartelijke vrouw, moeder en groot· 
moeder. Wij hadden haar nog veel goede ja· 
ren van welverdiende rust gegund. 
De herinnenng aan haar persoon en haar 
hartelijkheid moge ons sterken. 
Goede God en Vader, geef ons dankbaar· 
heid om het rijke leven van onze echtgeno· 
te, moeder en grootmoeder. 
Geef haar de beloning voor haar grote in· 
zet voor oru. 
Heilige Maria, moeder van Jezus Olristus 
en van ons, bid voor haar en voor ons. 

Voor Uw blijken van meeleven, tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden, betuigen wij U 
onze hartelijke dank. 

B.G. Stockmann 
kinderen en kleinkinderen. 




