


In dankbare herinnering aan 

Theodorus Eve rhardu s Gerardus Looman 
ec ht genoot van 

Christina Sus an na Maria Groothuis. 
Hij werd geboren te Denekamp 10 augustus 1916. 
Voorzien van het Sacrament der zieken overleed hij 
in het R.K . Z iekenhu is te Oldenzaa l 5 april 1979. 
Door crematie t e Usselo 10 apr il d.a .v. hebbe n wij 
zijn gestorven lichaam aan de aarde teruggegeve n. 

"Wanneer ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken 
wordt, heeft God a l een p laats klaar gemaakt in zijn 
heme lse woning voor hen die Hem liefhebben; om 
daar voorgoed te won en. Want door de dood word t 
ons leven wel veranderd maar niet ongedaan ge
maakt". 
Het is één van die troostrijke en hoopgevende ge
dachte n uit de Lit urgie van de kerk als zij op de 
gre ns van aards leven en sterven afscheid neemt van 
haar mensen en hen met haar gebeden bege
leidt naar de overzijde van de aardse horizon; naar 
het eeuwig leve n. 
"Quis non fl eret ?" Wie zou niet bedroefd zijn nu 
bij de dood van Theo Looma n? Wij. zij n vrouw e n 
kinderen, wij mi ssen in hem een li efdevol le man en 
vader die gee n zorg en werk tevee l was als 't ging 
o m het we lzijn van zij n vrouw en kinderen. Zo was 
hi j in ons gezi n en in onze fami liekri ng een mens 
met wie wij graag te doen hadde n. 
In het parochiee l leven van de kerk heeft hij jaren 
lang zijn beste en deskundige krachten gegeve n o m 
God e n medeme ns te di e ne n. Z ijn gezegde daarb ij 
was a ltijd: ,,Aj wat goods könt doon, möjt ni ch 
loaten" . 
Daarnaast werd z ijn leven ge kenmerkt door een 
enorm grote inzet voor all erlei aktiv ite ite n in het 
leven van de Gemeente Denekamp. Theo Looman 
was er altijd bij en deed alles wat hij kon - en dat 
was héé l vee l - om alles te laten slagen. Wij a ll e
maal zullen hem daarom missen! 

Naast de droefheid o m zij n heengaan van o ns is er 
daarom ook diepe dankbaar heid om alles wat hij 
voor ons geweest is en gedaan heeft. 
In deze dankbare herinnering zal hij bi j ons voort
leven. En vanuit ons geloo f, dat ook bij Theo zo'n 
grote betekenis in het leven had , weten w ij dat 
zijn leven voor ons nu een eeuwige verlenging ge
vonden heeft bij God. Hij heeft daar vrede mee e n 
wij kunnen ons daar in zo berusten. 
Theo; harte lijk bedankt voor alles wat je geweest 
bent en hebt gedaan voor ons allemaal. 
Vaarwe l en tot wederziens in het eeuwige leven bij 
God? 
Heer, geef aan Theo na dit aardse leven de r ust in 
vrede bij U, amen. 

Voor uw belangste lling tijdens de ziekte e n uw 
dee lneming bij het overlijden van mijn li eve man 
e n vader.danke n wij U harte lijk. 

Dènekamp, april 1979 
Hopmanstraat 6 

Fam ilie Looman 


