


Dankbaar gedenken wij 

Bemardus Gerhardus Johannes 
Olde Nordkamp 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 3 april 1922 
en overleed onverwacht in zijn geboorteplaats op 
19 december 1992. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in 
de H. Plechelmusbasiliek op 23 december en hem 
daarna te rusten gelegd op de begraafplaats te 
Oldenzaal. 

In Bennie Olde Nordkamp is een fijne en zorgzame 
vader en opa uit ons midden heengegaan. Hij was 
een man van de klok. Wat hem te doen stond, daar 
liet hij geen gras over groeien. Hij leefde zich soms 
graag uit in een grap en een grol, maar wat hem ten 
diepste bezighield, bleef veilig geborgen in zijn hart. 
Pa heeft veel tegenslagen moeten verwerken. Don
kere wolken pakten zich samen. Hij kreeg te maken 
met ontrouw en bedrog. 
Zijn zoon John werd ernstig ziek en moest leren 
leven met een handicap. Hij leed pijn, naar lichaam 
en geest. Hij kon zijn werk in de textiel niet meer aan. 
Dit alles greep hem aan. Hij heeft het maar moeilijk 
kunnen verwerken. 

Ondanks zijn eigen pijn en zorgen, pakte hij echter 
de draad weer op. Voor zijn kinderen wilde hij er wat 
van maken. Een gezellig en veilig thuis wilde hij hen 
bieden. Steun vond hij vooral bij zijn enige broer, die 
hem met raad en daad terzijde stond. 
Toen John uiteindelijk trouwde, viel er een last van 
zijn zorgzame schouders. Hij zag dat ook Alex zich 
goed kon redden. Zijn taak was volbracht. Pa was 
moe .... levens-moe! Hij begon te sukkelen en voor
voelde zijn naderende einde. Nog éénmaal leefde 
hij trots op van een blij kind: zijn kleinkind: Maureen. 
Al begreep hij niet waarom hun het leven nooit eens 
zorgeloos mocht meezitten. 
Toch nog onverwacht is hij heengegaan. 
'Pa, we hadden je zo graag een zorgelozer leven 
gegund. Het lag niet in onze macht. 
We zullen echter je naam hooghouden. 
Dankbaar gedenken, wie je was en wat je deed ... 
voor ons! 
Rust nu in vrede in de trouwe liefde van God. • 

Voor uw belangstelling bij het overlijden van onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

John, Alex, Christel, Maureen 
Familie Olde Nordkamp 


