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DANKBAAR 
OM WAT JE 
VOOR ONS 

BENT GEWEEST 



Lieve partner, 
zorgzame vader en opa, 

wij moeten verder leven zonder jou. 
Al het goede heb je ons gegeven, 

jij blijft altijd in ons leven. 

In dankbare herinnering aan 

Bernard Stockmann 

weduwnaar van Annie van Ommen 
partner van H. Kuipers - Masselink. 

Geboren op 12 juni 1921 te Lonneker. 
Overleden op 4 mei 2000 te Glanerbrug. 

Na de H. Eucharistieviering op 10 mei in de 
O.L.V. van de Allerh. Rozenkranskerk te 

Glanerbrug hebben wij zijn lichaam te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Onverwacht is hij overleden, onze vader, 
partner, en opa. Wij zullen hem allen mis
sen. Het was een man die zorgzaam was, 
niet opvallend, maar wel duidelijk aanwezig 
en zeker als je hem nodig had. 

Voor zijn kinderen was hij een goede vader 
en voor zijn kleinkinderen een fijne en be
langstellende opa. Het overlijden van zijn 
vrouw was een gemis, waar hij het moeilijk 
mee had. In Mien heeft hij een fijne en lieve 
partner gevonden, waar hij nog vele geluk
kige en fijne jaren mee heeft gehad. Ook 
voor haar kinderen was hij altijd aanwezig 
en hield van hen. Bernard was een sociaal 
bewogen mens. Als kastelijn stond hij mid
den in het leven van alledag, had een luis
terend oor voor hen die het nodig hadden, 
was gezellig en met hart en ziel verbonden 
met het verenigingsleven in Glanerbrug. 
Voetbal was zijn favoriete sport. Ook het 
R.K. herenkoor St. Cecilia ging hem aan 
het hart. Van dit koor was hij ook erelid. Wij 
zullen hem zeker missen: zijn familie, maar 
ook heel veel mensen uit Glanerbrug. Hij 
was een alom bekend en bemind persoon, 
Bernard Stockmann. Wie kent hem niet? 
Wij bidden dat Bernard eindeloos gelukkig 
zal zijn. 

Voor uw belangstelling, betoond tijdens het 
overlijden van Bernard Stockmann zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Partner, kinderen en kleinkinderen. 


