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Dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA MARIA KROEZE 
echtgenote van 

JOHANNES FRANCISCUS NORDKAMP. 

Zij werd geboren te Losser 28 sept. 1926. 
Na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken is zij overleden te Nijmegen 27 
febr. 1978. Tijdens de Eucharistieviering in 
de parochiekerk van de H. Antonius van 
Padua te Oldenzaal hebben wij I maart 
d.a.v. afscheid van haar genomen en haar 
begeleid naar Usselo. waar de crematie 
plaats vond. 

Na een langdurige ziekte is zij toch nog vrij 
plotseling van ons heengegaan. Wat me
disch mogelijk was. is voor haar gedaan. 
Gedurende negen jaren is zij twee keer per 
week in het Radboudziekenhuis te Nijme
gen behandeld. Zij was geduldig in haar 
ziekte en lijden. Ze dacht meer aan ons. 
haar man en kinderen Daarom vocht ze 
voor haar leven. Ze had er alles voor over 
om bij ons te blijven. In dat opzicht was 
zij hard voor zich zelf. Overigens was zij 
zacht van karakter. Ze hield bijzonder veel 
van kinderen. Voor iedereen had zij een 
warme belangstelling. vooral voor bejaar
den en zieken. 
Moeder was 'n gelovige vrouw. Alhoewel 
zij haar ziekte moeilijk kon aanvaarden -
zij wilde ons niet alleen achterlaten - heeft 

zij haar kracht gezocht bij God en zijn Zoon 
Jezus, die ons in lijden en sterven is voor
gegaan. Door haar geloof en gebed is zij 
voor ons een voorbeeld. 
Moeder, we zijn je zeer dankbaar voor al
les, wat je voor ons hebt betekend en ge
daan. Zoals jij dikwijls bad tot je Hemelse 
moeder, zo willen wij jou ook in ons ge
bed blijven gedenken. Je familie ziet in jou 
een heilige, je zult ook aan ons blijven 
denken, je zult voor ons een voorspreek
ster zijn bij God. Eens hopen wij weer 
met jou verenigd te worden in de eeuwige 
vreugde. 

Voor uw vele blijken van medeleven tij
dens de ziekte en bij het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze goede moeder, 
zeggen wij U allen onze hartelijke dank. 

Oldenzaal, maart 1978 
de Ruyterstraat 29 

J. Fr. Nordkamp 
Kinderen en familie 


