


Norma Christoffel - Megens 

werd geboren op 3 oktoberl 936 re Rogor (Indonesië). In 1949 ve rrrokken haar 
ouders mer alle kinderen m ar Nederland. Na een rijdclijk verblijf in Losser verhuisde 
de hele fa mi lie naar Denekamp. Enkele jaren larer emigreren haar ouders, mer zes van 
de achr ki nderen naar Amerika. Norm;1 bleef met haar ge7,in in Denekamp evenals 
haar gerrouwde zus Heny. 

Ze scheidde en vertrok mer haar jongsre zoon naar Rotterdam waar ze zich ont
plooide tol een L.Cer creatieve, veelzijdige, en hardwerkende vrouw. Deze eigenschap
pen vertaalden zich o.a. in her maken van Mexicaanse kunmverken en her bere iden 
van g rootse Indonesische ri jsttafels. Ook was l'\orma bedreven op het gebied van 
uiterlijke verzo rging. Ze maakte er haar vak van. Ze was zeer gesteld op een goed 
verzorgd uiterlijk; zelfs tijdens haar ziekbed was dir voor haar heel belangrijk. 
Ze trouwde met Oscar C hristoffel , haar grote liefde. /vier hem heefr ze vele gelukkige 
jaren van haar leven gedeeld. Samen meL Perry vormden ze een hechte drie-eenheid. 
Norma's reislusr was onbegrensd. Zo verbleef ze enkele maanden in Mexico en vloog 
ze jaarlijks, samen met haar gezin, naar de familie in Amerika. 

Haar spiriruele belangsrclling werd gevoed door wekel ijkse yogabijeenkomsten. Een 
hoogrepunr was de reis naar India mer de yogagroep. 
Onze moeder was een echte regelaar en dat vcrwaclute ze ook van ons. Leiderschap 
en zclF.qandigheid waren haar karakrerisrieke e igenschappen. Haar sterke wilskracht 
maakre her haar en haar omgeving nier alrijd even gemakkel ijk. Maar ook gasrvrij 
heid was onlosmakelijk aan haar verbonden. Haar huis stond open voo r iedereen. 
Jn februari van hel vorig jaar hoorde ze dar haar ziekte ongeneeslijk was. ' foch heeft 
ze gedurende her jaar nog vele mooie momenren gekend <: n heeft ·a:. nog alles gedaan 
war in haar bere ik lag. Ze klaagde niet en hield haar gevoel voor humor. In oktober 
g ing ze nog op vakamie naar haar geliefde Benidorm. Daar heefr ze geweldig van 
genoten. De vele vakanties die ze samen mer O scar doorhrachc in Spanje, koesrerde 
ze tot op her einde van haar leven a ls een fijne herinnering. 
Nonna overleed in de vroege ochtend van zondag 21 januari 2001. 

Wij houden haar in onze gedachten als een bijzondere vrouw. 

Rocrerdam, januari 200 1 
Perry, Linda en Frank 


