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We hadden je nog zo graag een lange tijd 
in ons midden gehad 

Hendrika Johanna Gerharda 
Nordkamp-Borghuis 

(Rieks) 

sinds 29 december 1985 weduwe van 
Hendrik Johan Nordkamp 

Ze werd geboren te Losser op 9 april 1921. 
Op 2 september 1999 is ze toch nog vrij 

onverwacht overleden in het Verpleeghuis 
te Losser. Na de Uitvaartviering in de 

Mariakerk te Oldenzaal hebben we haar 
op 6 september begeleid naar de begraaf

plaats te Oldenzaal om haar bij te 
zetten in het graf van vader. 

Na de huwelijksviering op 15 oktober 1955 in 
de Antoniuskerk vestigden ze zich eerst aan 
de Postweg, daarna aan de Richtersmaat
weg. Samen hebben ze zich vol zorg voor 
hun kinderen ingezet. Zij heeft altijd hard 
gewerkt, maar moest ook ervaren, dat het 
leven niet altijd van een leien dakje gaat. Ze 
had haar zorg voor haar moeder en voor 
haar broer, maar bijzonder voor haar geeste
lijk gehandicapte zoon Jan, die ze tenslotte 

aan anderen moest toevertrouwen, eerst in 
Brabant, later in de Losserhof. Zelf tobde ze 
altijd met pijn, maar daarover was ze kort: 
niet klagen, maar dragen. 
Graag had ze mensen om zich heen, die zich 
bij haar thuisvoelden, want ze stond altijd 
klaar voor een ander, zonder aan zichzelf te 
denken; haar deur stond voor zovelen open. 
Het verlies van haar man in 1985 heeft ze 
moeilijk kunnen verwerken. Ze verhuisde 
naar de Sparstraat, daarna naar de 
Mariahof, wat haar erg zwaar viel. Ze genoot 
intens van haar kinderen en kleinkinderen. 
Ze was een heel gelovige vrouw, die steun 
vond in haar gebed, in haar toewijding aan 
moeder Maria en in de trouwe verbonden
heid met haar parochie. 
Vier we~en verbleef ze in het verpleeghuis; 
ze verlangde naar het einde en zei: "Ik wil 
naar Boven; Pa wacht op mij." Mogen ze voor 
altijd samenzijn in Gods vrede. 

Voor al uw blijken van belangstelling en 
medeleven, die we mochten ondervinden tij
dens de ziekte en na het overlijden van onze 
moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

De kinderen en de kleinkinderen. 


