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Ter nagedachtenis aan 

Lambertus Hendrikus Loman 
Hij werd geboren op 30 maart 1916 te Beuningen . 
Gestrekt door het Sacrament van de Zieken is hij over
leden op kerstmis 25 december 2000 in het ziekenhuis 
te Oldenzaal. 
Op 29 december d.o.v. hebben we hem, na de gezon
gen uitvaart in de parochiekerk, zijn lichaam te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Beuningen. 

Met pijn in het hart hebben we afscheid moeten nemen 
van onze lieve broer, zwager en oom. Het grootste deel 
van zijn leven heeft hij gewoond en gewerkt op de 
boerderij aan de Beuningerstraat, zijn ouderlijk huis. 
Daar woonde hij samen met het gezin van zijn broer 
Johan. 
Alleen in de oorlog moest hij zijn vertrouwde plek ver
laten. Eerst naar de Grebbeberg, waar hij betrokken 
raakte bij de oorlogshandelingen. 
Diepe indruk hebben die belevenissen op hem 
gemaakt. Pas de laatste jaren kon hij hierover vertel
len. Later in de oorlog werd hij verplicht te werk gesteld 
in Duitsland. Wat was hij blij toen hij terug kon keren 
naar zijn vertrouwde Beuningen. 
Bets hield van het boerenbedrijf, van werken op het 
land en van het werken met het vee. 
Hij zorgde goed voor zijn dieren en zijn land lag er altijd 
netjes en verzorgd bij. 
Bets hield ook van de jeugd. Hij genoot van het 
opgroeien van de kinderen van zijn broer, maar ook 

kinderen uit de buurt waren vaak in zijn omgeving te 
vinden. Hij nam de tijd om naar hen te luisteren en met 
hen te praten. 
In de zomermaanden kwamen jongeren uit Rotterdam 
in zijn schuur kamperen. Kaarten deed Bets graag. 
Thuis op de boerderij, of met vrienden in het stamcafé. 
Ook in het verzorgingshuis heeft hij menig kaartje 
gelegd. 
Bets is altijd een sterke man geweest. Ziek was hij 
nooit. Voor hem was het dan ook niet zo gemakkelijk 
toen zijn gezondheid minder werd. Dankbaar was hij 
voor de vele hulp die hij van zijn familie ondervond. In 
september 1999 ging hij tijdelijk naar het verzorgings
huis te Denekamp, tot zijn nieuwe woning klaar zou 
zijn. Helaas bleek, toen de tijd van terugkeer aange
broken was dat zijn gezondheid zo was verslechterd 
dat hij niet terug kon naar zijn huis. 
Bels was een gelovig man. Elke zondag ging hij, 
zolang zijn gezondheid dat toeliet naar de kerk. Ook in 
de kapel van het verzorgingshuis heeft hij. menige vie
ring bezocht. Zijn geloof bleek ook in de laatste weken 
op het ziekenhuis. Toen bleek dat hij niet kon genezen 
gaf hij zich vol overgave over aan zijn Schepper. 
Rotsvast gelovend zei hij : "De Heer laat mij niet verlo
ren gaan. Laat Petrus mij nu maar halen." 
Op kerstmis is hij ·s middags, temidden van hen die 
hem dierbaar waren overgegaan naar het eeuwige 
leven . Moge hij nu vanuit zijn vertrouwen op God, bij 
Hem voortleven. 

Bets bedankt voor alles. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijden zijn ziekte en na het 
overlijden van Bets zeggen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Loman. 


