


t Je handen hebben voor ons gewerkt. 
Je hart heeft voor ons geklopt. 

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Rust nu maar uit. 

Een dankbare herinnering aan 

Fredrikus Johannes Fleer 
Freek 

Drager van de Orde van Oranje Nassau in zilver 
die op 7 januari 1911 te Overdinkel werd gebo'. 
ren. Hij was weduwnaar van 

MAR~JOHANNANORDKAMP 

Pa ovérleed op 4 februari 1994. Op 8 februari 
hebben wij hem na een Eucharistieviering in de 
H. Gerardus Majellakerk te Overdinkel op het 
r.k. kerkhof aldaar ter ruste gelegd. 

Pa je ben! nu uit ons midden weggegaan. 
Wat heb je gevochten en wij met jou. 
Vlf.e denken dat we alles hebben gedaan om jou 
bij ons te houden en toch konden we in de 
laatste momenten van je leven samen "ja" zeg
gen. 

Toch is zijn leven niet over rozen gegaan. 6 jaar 
lang heeft hij dagelijks ma bezocht op Oldenho· 
ve. Kon daarna heeft hij zijn kleinzoon Peter ver· 
loren. 
Pa kon genieten van kleine dingen, van de na
tuur, van de tuin, van gezelligheid 
Hij was mede oprichter van "Concordia". 
Tot de laatste dag leefde hij mee en was van al· 
les op de hoogte. 
Hij had veel belangstelling voor alles en ieder· 
een. 
Pa is altijd goed voor ons geweest. Hij was hard 
maar rechtvaardig. 
Van z1Jn kleinkinderen genoot hij met volle teu· 
gen. Ondanks zijn hoge leeftijd kon hij good met 
hen overweg en paste zich aan, aan deze moder· 
ne tijd. 
Wij zullen hem heel erg missen en zullen met 
grote dankbaarheid aan hem terugdenken. 
Wij hopen dat hij nu de rust heeft gevonden die 
hij de laatste twee weken heeft gezocht. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
betoond na het overlijden van onze zorgzame Pa 
en Opa, betuigen wij onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




