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Geroepen tot 

'át nieuwe liwu.{ en áe nieuwe aaráe •. 

MARINUS NORDKAMP 

sinds 17 juni 1980 weduwnaar van 

TRUUS LAGE VENTERINK 

H11 werd geboren 1n de gemeente Losser op 7 april 1912. 
Voorz.en van het sacramem van de ziekenzalving ging 
h1J rustig va'l ons heen in het Oldenzaalse ziekenhuis op 
13 november 1991. Na de U1tvaartm1s in de Mariakerk 
hebben we z 1n lichaa::i b ,gezet 1n het graf van moe<ler 
op de begraafplaats te Oldenzaal op 16 november. 

Heel z1Jn leven heeft hij doorgebracht in Berghuizen. Hij 
groeide op aan de K1e:bultweg, maar de langste periode 
woonde hij aan de Postweg. Samen met ziJn vrouw heeft 
hij z,ch op een vooroeeld1ge manier ingezet voor z11n 
groot gezin ~an8 kinderen; hij voelde zich er gelukkig bij, 
ook a. was het een he'e opgave. Op een belangstellende 
en geestige manier ging hij om met zijn kleinkinderen. 
In heel de omgeving stond h1J bekend met zijn b1Jnaam: 

"Mnens van 't Hazewinkel"; zijn beroep was vroeger 
petroliumventer. waarbij h11 ook veel biJ de mensen th~is 
aan het slachten ging. Hij genoot van het kleine 
boerderiitje, van z11n vee en van de natuur. 
H11 blijft ons voor ogen staan als een gezonde, sterke 
man. met weinig woorden en met een opvallende 
evenwichtigheid; zijn opmerking was altijd :· Alles waar 
te voor staat 1s tout, alleen tevreden is goed". Goed was 
hij ook in zijn humor. in zijn grappen thu s en bij de 
klootsch1etersvereniging ·steeds Vooruit", waarvan h11 
56 jaar lid is geweest. 
Na het overlijden van zijn vrouw in 1980 volgde een 
moeJ,~e en eerzame periode; toch heeft h1J weer moo:e 
jaren gehad samen met zijn vriendin Riek, die hem heel 
dierbaar was. 
H1J leefde vanuit zijn geloof, vanuit een goede 
verbondenheid met z11n parochie en met de 
Eucharistieviering ir> het weekend. Aan God vertrouwde 
h1J z11n leven toe, juist ook toen h1J merkte, dat een 
ernstige ziekte hem had getroffen. 

'},(ogu, ijn fmnp nu 6rantkn in liet liemdst Juusakm. 

Voor uw medeleven tidens zijn ziekte en na zijn 
overlijden danken wij u van harte. 

Kinderen, kleinkinderen 
Riek Groeneveld 




