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Ter herinnering aan 

Gerardus Hermanus Loman 
Hij werd op 6 mei 1899 in Groot-Agelo 
geboren en in de leeftijd van 88 jaar is hij. 
na voorzien te zijn van het Sacrament van 
de Zieken. overleden op zondag 16 augus
tus 1987 te Groot-Agelo. Op woensdag 19 
augustus hebben wij hem ter ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof te Ootmarsum. 

Ook voor deze sterke man brak het uur 
aan waarop hij alles moest achterlaten wat 
hem dierbaar was. 
Omringd door hen die hem gedurende vele 
jaren zeer nabij waren. is hij in alle rust 
weggeslapen om te ontwaken bij God. 
Aan Gerard werd een lange levensweg ge
geven. 
Hij heeft het voorrecht gehad om in de 
voor hem zo vertrouwde omgeving te mo· 
gen sterven. Gelukkig is een pijnlijk ziek· 
zijn aan hem voorbij gegaan. 
Terugkijkend op zijn lange leven kunnen 
we zeggen dat hij zijn belangstelling voor 
het agrarisch leven nooit verloren heeft. 
Hij hield van de boerderij waar hU zeer 
vele jaren met hart en ziel gewerkt heeft. 

Al op jonge leeftijd trok hij naar het land. 
naar het vee waar zijn volle aandacht lag. 
De dagen waren lang en de arbeid zwaar 
omdat in die jaren nog veel werk met de 
hand moest gebeuren. 
Rond zijn 80ste levensjaar trok hij zich te· 
rug en genoot op zijn manier van 'n goede 
oude dag. 
Hij bleef helder van geest en daardoor 
kon hij nog volop meeleven met alles wat 
om hem heen gebeurde . 
Na een zeer korte periode van ziekzijn. 
heeft de Heer van leven en dood Gerard 
bij Zich genomen en hem gegeven waar 
hij rotsvast in geloofde. 
Hij mocht binnengaan in het huis waar 
ruimte is voor velen. 
God geve hem Zijn blijvende vrede. 

Wij danken U voor uw belangstelling en 
medeleven. 
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