


In dankbare herinnerin2 aan 

GOVERINA DINGEMANS 
echtgenote van 

art inus Antonius Johannes van Loon 

j werd geboren te Rotterdam op 25 juni 1916 
en over leed te Hengelo in het St. Gerardus Majella 
Ziekenhuis op 8 november 1973. Dinsdag 13 novem
ber d.a.v. hebben wij tijdens een H. Eucharistiev ie
ring in de Antoniuskerk te Oldenzaa l afscheid van 
haar genomen, waarna krematie te Usse lo. 

Zij was een energiek mens; dat komt in onze her
innering het eerst naar voren als we denken aan 
Gover ien D ingemans. 
Zij was zorgzaam voor haar man, dochter, schoon
zoon, kleinkind maar bovenmate voor haar ouders 
waarvoor zij zich altijd om niet heeft ingezet. 
Huis en tuin hield zij keurig in orde en daar vond 
iedereen, niet het minst haar vader en moeder , ont
haal en gezelligheid onder meer bij een spelletje 
kaart. Zo was zij het vaste middelpunt voor haar 
gezin en naaste familie. 
Toegewijd en moedig was ze in haar gezonde jaren. 
Maar hóé sterk en moedig ze wel was, hebben we 
pas goed gemerkt toen ze ernstig ziek werd. 
Voor ons die achter blijven is het niet zo duidelijk, 
waarom ze niet weer beter mocht worden van deze 
ziekte. Maar zelf voelde zij de ernst van haar ziekte 
en schikte zij zich in alles . Klagen deed zij dan ook 
niet en steeds had zij vrede met de wil van God, 
juist omdat zij diep in Zijn goedheid geloofde. 
Ook wij geloven niet in de dood , maar in het Le
ven en in de Liefde die sterker zijn . Zij leeft, niet 
alleen in het hart van haar man en haar dierbaren 
maar ook op een andere wijze , die te maken heeft 
met God en waarop zij nu veilig en geborgen is in 
Hem. 
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Heer God, herinner U haar naam, 
die zij van mensen heeft ontvangen 
en waarin zij gekend werd 
in onze gemeenschap, 
ook a l is zij gestorven, 
d ie naam die G ij geschreven hebt 
in de pa lm van uw hand . 

Voor uw deelneming, ondervonden bij het over lij

den van mijn zorgzame vrouw, onze moeder, doch

ter en oma zeggen we U onze hartel ijke dank. 

M. A. J. van Loon 

F. A.G. van den Doel-van Loon 
M. van den Doel 

F. Dingemans-de Boer 
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