
î 
In dankbare herinnering aan 

Hermina Johanna Rikhof 

echtgenote van 

HENDRIKUS JOHANNES NORDKAMP 

Zij werd geboren in Overdinkel op 17 juli 1915. 
Op zaterdag 12 oktober 1996 is zij, na het toe
dienen van het H. Sacrament van de Zieken, 
overleden in het verpleegcentrum Twente-Oost 
te Losser. De gezongen Uitvaartsmis vond plaats 
op donderdag 17 oktober 1996 in de Gerardus 
Majellakerk te Overdinkel, waarna de crematie
plechtigheid te Usselo. 

Wij bewaren mooie herinneringen aan haar. 
Zij kwam uit een gezin van 12 kinderen waarin 
zij nadrukkelijk haar steentje heeft bijgedragen . 
Vader en moeder zijn 56 jaar gelukkig getrouwd 
geweest en hebben lief en leed met elkaar 
gedeeld. 
Dat hun oudste twee zonen Gerard en Herman 
veel te vroeg overleden heeft hun veel verdriet 
gedaan. Daarbij vonden ze veel steun aan 
elkaar. 
Vader roemde moeder voor de rust en het ge
duld die zij uitstraalde. Zij genoten vaak samen 

van de kleine dingen en waren trots op hun kin
deren en kleinkinderen. 
Het 25- en 50 jarig huwelijksfeest waren hoog
tepunten in hun leven . 
Toen moeder 5 jaar geleden plotseling in het ver
pleeghuis werd opgenomen en vader naar St. 
Maartensstede verhuisde, veranderde hun leven 
drastisch, want ze moesten hun geliefde bejaar
denwoning aan de Kerkhofweg verlaten. 
Vader heeft de afgelopen jaren dagelijks met 
zeer veel inzet en liefde voor moeder gezorgd. 
Hij haalde moeder op van het verpleeghuis om 
samen nog gezellige uurtjes op zijn kamer te 
hebben. 
De laatste tijd ging echter haar gezondheid 
steeds verder achteruit en wij beseften dat moe
der niet lang meer te leven had. 
Dankbaar en trots zijn wij op moeder. Blijvend 
houden wij haar eenvoud en haar vele wijze 
woorden in onze herinnering. 
Onze dank en waardering willen wij uitspreken 
voor de liefdevolle verzorging die moeder kreeg 
tijdens haar verblijf in het verpleegcentrum 
Twente-Oost te Losser" 

Voor de vele belangstelling tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moe
der en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

H. J. NORDKAMP 
Kinderen en kleinkinderen 


