
Dankbare herinnering aan 

Maria Aleida Berendiena Meulenbroek 

Geboren te Gronau op 1 augustus 1913. 
Sinds 27 juni 1940 echtgenote van 
Johannes Hermannus Nordkamp 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
in de vrede van Christus 

overleden in 't Dr. Ariênstehuis te 
Glanerbrug op 11juli1998. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel hebben we op 15 juli afscheid van 

haar genomen. 

Haar jeugd is niet gemakkelijk geweest 
doordat zij reeds als kind haar ouders moest 
missen en daarmee ook een stuk warmte 
van het eigen gezinsleven. Als jong meisje 
ging zij al werken in de textielindustrie en zij 
bleef dat doen, ook na haar huwelijk, temeer 
waar haar huwelijk kinderloos bleef. Als 
gelovige vrouw kon zij altijd wel wat missen 
voor goede doeleinden, vooral ook voor de 
priesteropleiding van een neef. Zelf had ze 
weinig familie, maar des te gelukkiger was 
ze met de familie van haar man. 

Ze was altijd dankbaar als zij op bezoek 
kwamen en ze vond er vreugde in hen te 
gaan opzoeken in Overdinkel, samen met 
haar man, ook al moest alles te voet gebeu
ren. 
De Moeder Gods Maria, naar wie zij was 
genoemd, h:Jeft altijd een belangrijke plaats 
ingenomen in haar godsdienstig leven. 
Meerdere malen ging zij haar vereren in 
Kevelaer en zelfs bracht ze een bezoek aan 
Maria's heiligdom in Fatima. 

Hoewel haar geestelijke krachten al geruime 
tijd minder werden kwam het moment van 
sterven toch nog vrij onverwacht. Nadat zij 
nog de ziekenzalving ontvangen had is zij 
heel vredig ingeslapen. 
Dankbaar voor wat zij voor haar man en 
familie heeft betekend vertrouwen wij, dat de 
Moeder Gods Maria haar nu binnen zal 
leiden in de eeuwige vreugde van God, haar 
Schepper. 
Onze Vader .. Wees gegroet.. 

Moge zij rusten in vrede. 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan mijn vrouw. 

J.H. Nordkamp 


