
'Het goede wordt beter 
naarmate men er anderen in laat delen' 

In herinnering en gebed gedenken 
wij dankbaar 

ANNA MARIA LOMAN · OUDE OPHUIS 

meer dan 36 jaar echtgenote van 

Gerhardus Maria Loman 

Zij werd op 3 februari 1920 te Beuningen 
geboren. Voorzien van het H. Sacrament 
van de Zieken, stierf zij op 23 januari 1988 
in het ziekenhuis 'Ziekenzorg' te Enschede. 
De gezongen Uitv~art vond plaats op 
28 januari 1988 te Beuningen. Daarna werd 
zij ter ruste gelegd op het parochiekerkhof 
aldaar. 

Annie Loman zal bij velen in de herinnering 
blijven voortleven als een bescheiden. 
medelevende en gastvrije vrouw. Door haar 
plichtsbesef, trouw aan het geloof en zorg
vuldig opkomen voor haar overtuiging 
straalde zij vertrouwen uit. Haar twinke
lende ogen spraken hierbij boekdelen. 

Haar veelzijdige Interesse, kennis en kunde 
weerspiegelden de rijke talenten die zij 
zoveel mogelijk ontplooide. Met name In 
haar winkel vond menigeen in haar een 
meelevend klankbord. Daarnaast was zij 

met haar gastvrijheid een goede steun en 
toeverlaat voor haar man en het bedrijf. 

Zij was een liefdevolle echtgenote, een 
wijze en zorgzame moeder en een lieve 
oma. Met haar humor en toepasselijke 
spreuken was zij de spil van ons gezin. 
Waar mogelijk en nodig stond zij klaar om 
problemen van ieder van ons op te vangen. 
Ma leefde bewust in de veranderlijke tijden. 
Daarbij wist zij zorgvuldig het goede te 
bewaren en op ons over te brengen. 

Ondanks dat de meeste van haar kinderen 
ver weg wonen, zorgde zij ervoor dat thuis 
dichtbij bleef. 

Lieve Ma, graag had je nog wat jaren bij 
Pa, kinderen en kleinkinderen willen blijven. 
Zo mocht het net zijn; maar je blijft in 
ons voortleven. Wij zijn trots op onze moe
der en wij vertrouwen erop dat U ons 
bent voorgegaan naar het eeuwige leven. 

Voor uw medeleven bij het onverwachts 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma, betuigen wij onze wel
gemeende dank. 

Gerhard en kinderen 

Beuningen, 28 januari 1988 


