
Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida Antonia Nordkamp 

echtgenote van 
Bernardus Antonius Siemennk 

Zij werd geboren te Losser op 2 juni 1913. 
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken 
overleed zij in de aanleunwoning van de 
Mariahof op g februari 1994. 
De Plechtige Uitvaart vond plaats vanuit de 
Mariakerk te Oldenzaal op 1 2 februari d. a.v., 
waarna de crematie te Usselo. 

In het bijzijn van al haar kinderen is zij in 
vrede ingeslapen op de leeftijd van 80 jaar. 
Reeds in mei vorig jaar wisten wij dat het 
langzaam minder en minder zou worden 
met moeder. Het besluit te verhuizen naar 
de Mariahof viel haar zwaar. Het was voor 
haar als een toegeven aan het onvermijde
lijke. Zij kreeg alle aandacht en verzorging 
thuis die ze maar kon verlangen. Heel be
wust ontving ze het H. Sacrament der Zie
ken omringd door haar man en de kinderen. 
Ze waren ook allen aanwezig bij haar ster
ven waar we samen hebben gebeden. De 
laatste weken werd ze dag en nacht liefde-

vol verzorgd door haar kinderen. Ondanks 
het verdriet om haar heengaan, zijn we dank
baar voor al het goede dat wij van haar 
mochten ontvangen. 
Zij heeft haar leven voltooid en wij dragen 
een mooie herinnering met ons mee. Zij was 
altijd bezorgd over anderen. 
Met belangstelling volgde zij het wel en wee 
van haar kinderen en kleinkinderen tot het 
einde toe. 
Twee en vijftig jaar heeft zij met vader mo
gen delen. 'Zorg goed voor pa', dat was 
haar laatste wens. 
Van nature was moeder bang en rustig te
gelijk. Zij putte vooral kracht uit haar diep 
geloof. Vol vertrouwen geven wij haar nu 
terug in de handen van haar Schepper. 
Moge zij nu de rust en de vrede ervaren 
waarna zij zo verlangde. 
Moge het goede dat er van haar is uitge
gaan, doorwerken in ons die achterblijven. 

Voor al uw blijken van medeleven en belang
stelling, danken wij U van harte. 

B.A. Siemerink 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, februari 1994 


