
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Nordkamp 
die op 29 augustus 1945 te Losser is 
geboren. Voorzien van het H. Oliesel 
overleed hij te Overdinkel op 29 maart 
1988, waarna zijn crematie plaats vond 
in het crematorium.Enschede' te Usselo. 

Omdat wij Joop Nordkamp graag in onze 
herinnering bewaren, willen WIJ enkele 
woorden aan hem wijden. Nu hij is gestorven 
zien WIJ hem voor ons zoals hij was, nu 
beseffen wij hoeveel vrienden hij had, hoe 
behulpzaam hij altijd was en hoe hij al
tijd klaar stond. 
Hij deed zijn werk op de melkfabriek graag 
en met grote toewijding, omdat hij zo han
dig was kon hij overal ingezet worden en 
hij was er altijd : tot een ongeneeslijke 
ziekte hem in de greep kreeg en hij het 
al moest laten weten, dat moet hem wat 
gekost hebben. 
Hij heeft in zijn leven veel verdriet ge
kend, maar hij verwerkte dat in stilte. 
Zijn hart, zijn grote interesse lag bij de 
brandweer : tot op het laatstP. moment lag 
het oproepapparaat bij hem: hij was altijd 
paraat .. . 
En zo is hij gestorven, hij had nog zoveel 

plannen, hij wilde nog zo graag leven en 
toch leefde hij vol vertrouwen : hij geloof
de in de toekomst .. . 
Tijdens ziJn ziekte is hij met grote zorg 
en liefde omringd, rustig is hij heengegaan 
temidden van zijn familie, zo wilde hij het 
't l iefste. 
Het was een ' prettige zieke, die niet klaag
de en altijd tevreden was ; hij wilde een 
ander niet tot last z11n. 
Hij hield van zijn moeder met een grote 
liefde en voor Miranda, zijn dochter, was 
hem niets te veel. Samen maakten zij het 
gezellig. Miranda had een goede vader 
en zij is hem daar dankbaar voor. 
Op Goede Vrijdag nemen wij afscheid van 
hem: Christus is door lijden en sterven 
tot leven gekomen, wij bidden dat Hij Joop 
Nordkamp mag opnemen in Zijn heerlijk· 
heid. 

Voor uw medeleven en belangstelling, be 
toond na het overlijden van mijn lieve 
zorgzame vader, mijn lieve zoon, onze dier
bare broer, zwager en oom, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Miranda 
Moeder Nordkamp 
broer, zusters, zwager, 
schoonzuster, neef en 
nichten. 


