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In dankbare herinnering aan 

Antonia Johanna Loman 

sinds 23 december 1989 weduwe van 

Gradus Johannes Berning 

Ze werd geboren op 9 juni 1916 te Tilligte en 
overleed onverwachts op zondag 17 september 
1995 te Noord Deurningen. We hadden moeder 
20 september voor het laatst in ons midden tij
dens de viering van de H. Eucharistie in de St. 
Jozefkerk te Noord Deurningen. Biddend heb
ben wij daarna haar lichaam te ruste gelegd 
naast vader op het r.k. kerkhof aldaar. 

Van een lieve moeder en fijne oma hebben wi1 
afscheid moeten nemen. Voor haar zes kinde
ren en tien kleinkinderen was ze een zorgzame, 
soms ook wat 'n gesloten vrouw. Altijd stond ze 
klaar voor anderen, maar zelf wilde zij niemand 
tot last zijn. De koffiekrans in de wintertijd met 
enkele vriendinnen was haar alles. Tot op het 
laatst had ze belangstelling voor alles en nog 
wat, maar toch vooral voor haar kinderen en 
kleinkinderen. 

Na het huwelijk zijn vader en moeder aan de Ep
manweg gaan wonen. Met name in het begin 
hebben ze hier een paar moeilijke jaren beleefd. 
Na 30 jaar Epmanweg zijn ze zeven jaar gele
den naar de Kapelaan van Schaikstraat ver
huisd, waar ze met heel veel plezier gewoond 
hebben. Na een huwelijk van ruim 42 jaar heeft 
moeder heel plotseling van vader afscheid moe
ten nemen. De dood van vader is voor haar heel 
moeilijk geweest. Toch heeft ze ook na zijn dood 
nog een paar hele fijne jaren aan de Kapelaan 
van Schaikstraat gehad. Ondanks twee grote 
operaties in de afgelopen jaren is ze tot de 
laatste dag gezond, heel vitaal en vol toekomst
plannen geweest. 
Moeder was een gelovige vrouw. Als het kon 
ging ze naar de kerk. Aan Hem kon ze al haar 
vragen en zorgen, maar ook haar vreugde toe
vertrouwen. Wij durven geloven, dat God, op wie 
zij steeds haar vertrouwen heeft gesteld, haar 
nu bij zich heeft genomen in zijn Huis, waar 
plaats is voor velen en waar zij voor eeuwig met 
vader gelukkig mag zijn. 
Moeder, oma, bedankt voor alles wat je ons ge
geven en geleerd hebt, bedankt voor de vele 
mooie jaren die we samen mochten beleven. 

Rust in vrede ! 
Wij danken U allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van onze dierbare 
moeder en lieve oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


