
Ik kus nog eens je koude wangen. 
Ik streel nog eens je koude hand. 
Dag vader, God zal je ontvangen! 

Ter nagedachtenis aan 

Johannes Gerardus Loman 
echtgenoot van Maria Christina Remerink 

Hij werd geboren op 22 februari 1915 te Beuningen. 
Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken is hij 
op 26 april 1996 overleden te Beuningen. 
Op 1 mei d.o.v. hebben we hem, na de gezongen uit· 
vaart in de parochiekerk van Maria van Alti jddurende 
Bijstand te Beuningen, te ruste gelegd op het R.K. 
Kerkhof, aldaar. 

Lieve man, vader en opa, moegestreden heb je ons 
verlaten. Je kon niet meer, maar door je grote geloof 
en de liefdevolle zorg die moeder je gaf, kon je je 
ziekte dragen. 
Je liet ons merken dat je het fijn vond wanneer wij 
als kinderen en kleinkinderen bij je kwamen. 

Als boerenzoon voelde je je verbonden met je ge· 
boortegrond. Je hebt er je hele leven gewoond en je 
was gehecht aan het land en de natuur. Samen met 
je vrouw, kinderen en broer heb je er gewerkt en was 

je gelukkig met je gezin. Je voelde je al jong betrok· 
ken bij de kerk, doordat je als koorzanger eerst in 
Denekamp en later hier in Beuningen lid was van het 
parochiële zangkoor. Bij je werk op de boerderij floot 
je dikwijls de wijsjes van de kerkel ijke gezangen. 
Dankbaar was je dat je samen met moeder jullie 50· 
jarig huwelijksfeest hebt mogen vieren. Naast de 
vreugdevolle momenten in je leven heb je ook zor
gen gekend. Ziekten en opname in het ziekenhuis zijn 
je niet bespaard gebleven. 
Rustig en in volledige overgave gaf je op 26 april jouw 
leven térug aan je Schepper. Wij zullen je missen. 

God, wij danken U dat wij mijn man, onze vader, opa 
en broer in ons midden mochten hebben. Nu vragen 
wij U, dat hij bij U de rust en de vrede mag ontvan· 
gen. Ook bidden wij U dat wij de fi jne herinneringen 
aan hem mogen bewaren en elkaar mogen blijven 
steunen en bemoedigen. Amen. 

Voor uw blijken van deelneming, na het overlijden van 
mijn man, onze vader, opa en broer zeggen wij U har· 
lelijk dank. 

Marie Loman-Remerink 
Kinderen en kleinkinderen 
Bertus Loman 


