
Dierbare herinnering aan 

Albertus Johan Olde Nordkamp 
*Bernard* 

Bernard werd geboren op 31 december 1923 te 
De Lutte . Plotseling is hij uit ons midden 
weggenomen op 28 mei 2005. Op 3 juni waren we 
voor een afscheid bijeen in de H.Theresiakerk te 
Borne, waarna we hem voor crematie naar Usselo 

hebben begeleid. 

We herinneren Bernard, onze pap en opa, als een 
zorgzame en plichtsgetrouwe man. Op 24 april 1952 
trouwde hij met Femie Keizer. Samen gingen ze 
wonen in Borne, waar ze 2 dochters kregen. Als 
keurmeester ging hij, eerst op de fiets en later op de 
motor, langs boeren en slagers in de omgeving, voor 
huisslachtingen. Nooit deed men tevergeefs een 
beroep op hem. Als kinderen, hebben we vaak ook 
van zijn hulp gebruik mogen maken. Niets was hem 
teveel: de tuin onderhouden, voor de koeien zorgen 
en helpen bij het klussen daar waar nodig was. Op 
62 ½ jarige leeftijd ging hij met prépensioen. Toen 
brak de tijd aan om te genieten van hun beider 
hobby: wild kijken . Dieren liepen als een rode draad 

door zijn leven. Vaak gingen ze dan ook met z'n 
tweeën in de auto, met stoeltjes en een verrekijker, 
reeën, hazen en fazanten bekijken. Wie er het meest 
had gezien. Toen er 5 kleinkinderen werden 
geboren, gingen ze als een trotse opa en oma met de 
kleinkinderen wild kijken. 's Avonds in de 
schemering of 's morgens vroeg genieten en ter 
afsluiting een bezoekje aan de speeltuin en een ijsje. 
Het scherpe oog voor de natuur is de kleinkinderen 
door opa en oma meegegeven. Wat was hij trots op 
al zijn kleinkinderen: o,p hun schoolresultaten en op 
de sport die ze beoefenden. De laatste jaren vielen 
hem erg zwaar. Zijn gezondheid liet het heel snel 
afweten en veel operaties moest hij doorstaan . 
Dankbaar zijn we dan ook, dat hem door zijn 
plotseling overlijden, verder leed bespaard is 
gebleven. We hopen dat hem nu de eeuwige rust is 
gegeven. 

Wij willen graag iedereen bedanken, voor de blijk 
van medeleven tijdens zijn ziekteperiode en na het 
overlijden van Bernard, onze pap en opa. 

Femie Olde Nordkamp-Keizer 
Kinderen en kleinkinderen. 


