
Ter gedachtenis aan 

Cornelia Konter 
weduwe van 

Hermann Heinrich Nordkamp. 
Zij werd 25 juni 1893 te Stad Vollen
hove geboren. Gesterkt door de zalving 
der zieken, overleed zij 6 juli 1981 te 
Losser. Wij legden haar 10 juli 1981 te 
ruste bij haar man op het r.k. kerkhof 
te Overdinkel. 

In haar jeugd kwam zij, gedreven door 
armoe en gebrek, met haar ouders, naar 
deze streken, in de hoop een nieuwe toe
komst op te bouwen. Hier vond zij haar 
man met wie zij in taaie vasthoudend
heid zich wijdde aan de opvoeding van 
haar kinderen. Voor haar gold het de
vies: Bid en werk. Dat heeft zij gedaan. 
Het heeft haar staande gehouden in 
soms hopeloze ogenblikken. 
De levenssituatie verbeterde zich ge
leidelijk. Haar kinderen groeiden op . en 
werden zelfstandig. Zij verheugde zich 
in hun geluk en volgde hen met leven
dige belangstelling. Graag had zij haar 
kinderen en kleinkinderen om zich heen. 
Toen echter de zorgen leken te zijn 
overwonnen, trof haar het bittere lot 
dat haar man stierf. Zij kwam alleen te 
staan. Haar kinderen -omringden haar 
met liefde en toewijding. Nog enkele 

malen sloeg het verdriet in haar leven 
toe toen enkelen van haar kinderen op 
te vroege leeftijd stierven. Het was voor 
allen, maar vooral voor de moeder, een 
pijnlijk staan onder het kruis. Ook hier 
wist zij in een dappere levenshouding 
het onvermijdelijke te dragen, gesteund 
door haar contact met de kinderen en 
de Heer. 
Het is geen wonder dat daardoor haar 
krachten afnamen, de kwalen van de 
oude dag zich zwaarder lieten voelen. 
Na heel lang met liefde verzorging thuis 
te hebben ontvangen van haar kinde
ren, bracht zij haar laatste jaren door 
in het Verpleeghuis te Losser. 
Nu is haar veel bewogen leven ten ein
de gegaan. Na alles wat zij in haar 
leven heeft ervaren, was zij dankbaar 
voor het goede van de mensen om zich 
heen en vooral dat zij na zoveel armoe 
heeft mogen genieten van de overvloed. 
Onze moeder en oma heeft het kruis 
met de Heer gedragen. Wij vertrouwen 
haar toe aan Gods liefde. 
Zij ruste in vrede. 

Wij danken u hartelijk voor het mede
leven en de belangstelling, betoond na 
overlijden van onze lieve moeder en 
oma. 
Kinderen, klein - en achterkleinkinderen. 


