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In dankbare herinnering aan 

Maria Hermina Evertman 

weduwe van 

HENDRIK JOHANNES NORDKAMP 

Zij is geboren op 14 september 1912 te Losser. 
Zij overleed in St. Maartensstede te Losser op 
29 maart 1996. Na een plechtige Uitvaartviering 
op 3 april d.a.v. hebben we haar te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Moeder heeft haar strijd gestreden, een lange, 
soms heel pijnlijke strijd, maar ZIJ klaagde niet. 
Moeder was een actieve vrouw, ZIJ stond altijd 
voor iedereen klaar. Ruim 50 jaar heeft zij in de 
"Noordpool" gewoond. Met bruiloften of feesten 
zorQde zij dat een ieder er netjes uitzag, dan 
naaide zij dag en nacht, want nee zeggen, deed 
ZIJ niet. 
Het verlies van Herman, haar zoon, en haar 
man, heeft haar diep aangegrepen, maar zij ver
werkte dat verlies in stilte. 

De stap van de Invalsweg naar de Kerkhofweg 
was groot, daar zag zij als een berg tegenop. 
Toch h~.ft zij daar een mooie tijd gehad; ziJ bloei
de op; ZIJ had veel vriendinnen, ging graag naar 
de bingo en was voor velen een prettige vriendin. 
Al vier Jaar geleden meldde de dokter haar 
slecht nieuws, maar dat geloofde zij niet, het was 
haar tijd nog niet en zij leefde moedig verder. 
Noodgedwongen moest zij weer een barriëre ne
men, toen zij in het verzorgingshuis werd opge
nomen, maar ook die stap wist zij te nemen, 
zonder te klagen. Zij had een scherp inzicht en 
zij besefte dat het zo het beste was. 
En ook hier had zij weer vele vrienden en vrien
dinnen. Als het even kon legde zij graag een 
kaartje, zij hield van gezelligheid. 
Moeder was niet veeleisend, soms zelfs heel be
scheiden, zij kon moeilijk beslissingen nemen, 
daar waren Gerry en Ans voor! 
Haar geloof was haar kracht, zij kon veel ver
dragen, omdat zij geloofde dat God haar nabij 
was. "Ja, moeder was een schat van een 
vrouw". 
Bedankt moeder en oma, rust in vrede. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het over
lijden van onze lieve moeder en oma, zeggen 
wij U hartelijk dank 

Ger en Ans 
Esmaranda 
Ramona 


