
Dankbare herinnering aan 

Lambertus Marle Looman 
Geboren te Wamel op 3 juni 1904. 
Overleden op 4 september 1986 in de vrede 
van de Heer in Hu ze St. Elösabeth te 
Beneden-Leeuwen. 
Wij hebben hem te ruste gelegd op de 
Algemene Begraafplaats aan de Hogeweg 
te Wamel . 

t 
Ome Bertus Is In alle stilte en in vrede van 
ons heengegaan. Hij mocht de leeftijd van 82 
jaar bereiken en heeft zijn leven welbesteed 
Hij was blijmoedig van aard, hulpvaardig voor 
iedereen en een graag geziene figuur in de 
familie Hoj bezat een grote eerbied voor de 
natuur, waarin hij graag bezig was. 

Hij stelde geen hoge eis~n aan hel leven 
Zijn grootste vreugde was het welzijn van de 
medemens en probeerde daaraan zijn bijdrage 
te geven. 

Hij was voor ons ook een groot voorbeeld van 
geloof en godsdienstigheid. Hij was een bid
dende mens; ging vaak ter kerke en zal daar 
ongetwijfeld gebeden hebben voor zijn dier
baren, nog In leven zijnde dan wel die hem 
in de dood waren voorgegaan. Hij heelt, om 
het met St. Paulus te zeggen: "de goede 
strijd gestreden en het geloof bewaard. " 

Acht jaar verbleef hij in Huize St. Elisabeth, 
waar hij liefdevol werd opgenomen en ver
zorgd. Pijn en verdriet zijn hem niet bespaard 
gebleven, maar dit hield hij voor zichzelf. In 
zulke momenten zocht hij sterkle in zijn groot 
Godsvertrouwen. Zo is hij gestorven, tevreden 
en zonder klagen Op dot heengaan was hij 
voorb::ireid en we hopen dat hij nu de eeu
wige rust en vrede gevonden heeft bij God. 

Moge de Heer, zijn geloof, liefde en zijn 
werkzam leven belonen met de eeuwige 
vreugde, die het deel is van degenen, die in 
Hem hun vertrouwen hebben gesteld. 
In dit vertrouwen bidden wij: Moge Bertus nu 
rusten in vrede ! 

Ome Bertus. wij zijn je dankbaar voor alles 
wat je voor ons betekende in je leven hier op 
aarde. 

Onze Vader Rust In vrede ! Weesgegroet 

Voor Uw belangstelling betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

FAMILIE LOOMAN 


