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In liefdevolle herinnering aan 

Susanna Maria Bouwma 

Sannie 

weduwe van Joseph Nordkamp 

Ma werd geboren op 31 januari 1929, al.s twee~e 
uit een gezin van 10 kinderen. Ze groeide op in 
Overdinkel, waar ze Joop leerde kennen, samen 
kregen ze twee dochters. . . 
Er volgden gelukkige jaren, waarin het g~z,n .Yele 
mooie momenten kende, waaronder de 1aarl1Jkse 
terugkerende vakantie naar de Moezel .. 
Tot het moment dat ze blind werd werkte ze alliJd 
met veel plezier als coupeuse. 

In de jaren hierna heeft ze ondanks haar handicap 
met grote steun van haar man en kinderen gepro
beerd het beste uit haar leven te halen. 
Verdere tegenslag bleef haar helaas niet bespaard 
toen ze in 1987 getroffen werd door een hersenin
farct. 
Ondanks dit alles was ze een opgewekte en sterke 
vrouw, die het middelpunt van het gezin was. Ze 

genoot samen met Joop zichtbaar van alle momen
ten met kinderen en kleinkinderen. 

De verhuizing van de Wilhelminastraat naar de 
Driehoek heeft haar en Joop goed gedaan. 
Het overlijden van Joop in 2001 was voor haar een 
groot verlies, mede hierdoor was ze genoodzaakt 
te verhuizen naar het verzorgingstehuis Oldenhove 
in Losser. 

Het huiselijke gemis werd hier verzacht door de 
vele bezoeken van kinderen, kleinkinderen en 
naaste familieleden. De medebewoners en verzor
gend personeel hebben hier ook aan bijgedragen. 

Als we samen waren kon Ma ons altijd wel iets 
moois van vroeger vertellen. 

Nu ben je bij Pa. 

We vertrouwen erop dat niet de dood het laatste 
woord heeft, maar de liefde. Je bent nu geborgen 
in Gods liefde, want God is liefde. 
( 1 Joh. 4:16 ). 

Rust daarom zacht, lieve moeder en oma en dank 
voor alles. 

Voor alle blijken van medeleven na het overlijden 
van ma zeggen wij u oprecht dank. 

Ua en Herman 
Sanne - Sophie • Juliën 

Marion en Gerrit 
Bob 




