
Ter dankbare herinnering aan 
aan mijn lieve man en onze goede broer 

en oom 

GERARDUSEVERHARDUSJOHANNES 
LOO MAN, 

ec htgenoot van 
Maria Catharina Esvelt. 

Hij werd te Lonneker op 1 november 1905 
geboren . Na een geduldig gedragen lijden 
en vol ovGrgavo, daartoe gesterkt door het 
H. Sacrament van de Ziekenzalving , over
leed hij in het Koningin Juliana ziekenhuis 
te Hengelo (0.) op 12 oktober 1975, in de 
leoftijd van 69 jaar. Na de plechtige uit
vnartsmis werd zijn lichaam gecremeerd te 
Usselo op 15 oktober. 

We zijn bedroefd om zijn heengaan, want 
hij was een goede en trouwe echtgenoot , 
een goede broer en zwager, een goede oom 
en trouwe vriend. 
Zo moed ig en vol geloof als hij zijn ziekte 
heeft aanvaard zo heeft hij heel zijn leven 
geprobeerd te leven uit het geloof. ., De 
rnchtvaardige leeft uit het ge loof " . Daarom 
werd zijn leven gekenmerkt door dienstver
lening in gewone dingen : zijn vrouw bij
staan, klaar staan voor ieder die een be
roep op hem deed. Hij leefde niet voor 
zichze lf , maar hij leefde mee met het lief en 
leed van zijn medemensen . In hem ging 

Gehui l een grote innerlijke kracht , een goed 
n1rt en een diep geloof , waa rvan met name 
2ij n ziekbed heeft getuigd , gesteund en bij 
geGto.an door zijn zorgzame vro uw. 
Hem te moeten missen wil len w ij moedig 
aonvaarden met de kracht van boven en 
met behu'.p van de goede herinneringen 
aan alles, wat hij voor ons betekend en ge
daan heeft. 
Moge hij nu rusten in de vrede en heerlijk
he id van de Heer , op wie hij heel zijn leven 
g3bouwd heeft . 
Moge Maria, Moeder van Altijddurende Bij
stand , in wie hij een zo groot vertrouwen 
had, hem en ons en voora l zijn dierbare 
vrouw bijstaan. 

Voer uw belangstelling tijdens de ziekte en 
deelneming bij het overlijden van mijn lieve 
m:rn dank ik u. 

M. C. LOOMAN-ESVEL T 


