
smelt ons 

leven weg 

aanschijn 



dat wij zo 'n lieve Pa en Opa mochten heb
ben. 
En wij bidden : Heer, God, neem uw toe
gewijde di enaar op in uw hemelse vreug
de. Laat hem , d ie de kerk een warm hart 
t oed roeg en leefde vanuit een sterk ge
loof, nu voo r altijd met Mam gelukkig zij n 
bij U. 
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Dankbaar bewaren wij in onze herinnering 

Martinus Antonius Johannes van Loon 

weduwnaar van 
Goverina Dingemans 

Hij werd geboren te 's-Gravenhage op 14 
feb ruari 1901 en is vrij onverwacht over
leden in het ziekenhuis te Enschede op 
16 april 1976. Woensdag 21 april hebben 
wij afsche id ·van hem genomen ti jdens de 
gezongen Eucharistieviering in de Sint An
toniuskerk te Oldenzaal, waarna crematie 
te Usselo. 

Met grote liefde en dankbaarheid zu llen we· 
terugden ken aan onze zorgzame Vader en 
Opa. Allereerst komt naar voren zijn vro
l ijke en opgerui mde karakter. Nooit hebben 
wij hem anders meegemaakt. Toch heeft 
Pa veel ziekte in zijn jeugd en verdere 
leven gekend. Maar dit heeft hem niet ge
hinderd om steeds de positieve kant van 
het leven te zien. Zo was hij jarenl ang een 
gewaardeerd lid van de buurtvereniging 
Beksel, waarvoor hij zich met hart en ziel 
inzette. Daar leerde hij ook zijn vrouw ken
nen, met wie hij vele gelukkige jaren 

mocht delen. Hun huwelijk werd verb lijd 
met de geboorte van een dochter, die zij 
omgaven met al hun goede zorgen, harte
lijkheid en liefde. Met dankbaarheid den
ken we daar nu aan terug. 
Het was Pa's wens, dat als er een klein
zoon geboren zou worden, deze zijn naam 
zou dragen. Deze wens heeft hij in ver
vulling zien gaan. Hij was trots op zi jn 
Martij n. Maar ook voor anderen was hij 
iemand die steeds klaar stond. Velen heeft 
hij geholpen tijdens de bezettingsjaren, 
toen hij werkzaam was op het distributie
bureau. 
Wanneer we het hier over zijn hobbies 
hebben, dan nam bridgen daarbij een zeer 
belangrijke plaats in. Samen met Mam 
heeft hij vele gezellige uren aan dit spel 
beleefd. Zo verliep dit leven in alle blij
moedigheid tot Pa op 8 november 1973 
plotseling afscheid moest nemen van zijn 
vrouw. Dit onverwachte overlijden heeft hij 
moeilijk kunnen verwerken . Zijn dochter en 
schoonzoon hebben dit zo goed mogelijk 
weten op te vangen, tot hij liever naar zijn 
eigen huis terugkeerde. 
Getroffen door een beroerte is hij onver
wacht uit onze wereld heengegaan. Het 
doet ons verdriet. Maar bij dat alles is er 
in ons ook een gevoel van dankbaarheid, 


