


Ter dankbare herinnering aan 

Maria Els 
weduwe van 

Johann Gerhard Nordkamp. 

Zij is geboren op 13 juni 1898 te Los
ser, Gesterkt door de zalving der zie
ken, overleed zij op 2 maart 1988 te 
Overdinkel. Wij legden haar ter ruste 
op 5 maart d.a.v. op het R.K. kerkhof 
te Overdinkel. 

Onze moeder en oma behoorde tot de 
zeer sterken ; zij mocht hoogbejaard 
worden en tot het laatste toe gaaf van 
geest blijven. 
Wij zullen deze moeder en oma mis
sen, zij hoorde er helemaal bij, de laat 
ste jaren bepaalde zij een stuk van 
ons leven: alles draaide om moeder 
en oma, zij vroeg veel zorg en dat is 
haar met liefde gegeven. Zij is altijd 
goed voor ons geweest en wij hebben 
zo goed als wij konden voor haar ge
zorgd; bij ons had zij een goed en 
veilig thuis. 
Moeder heeft haar hele leven hard ge
werkt; zij was klein van stuk en sterk 
van geest. Zij had een sterke wil en 
een heel eigen mening, moeder wist 

wat zij wilde. En zo heeft zij altijd 
klaar gestaan voor haar kinderen en 
kleinkinderen ; oma heeft meerdere 
kleinkinderen mee opgevoed, dat deed 
zij met veel liefde en grote zorg. Moe
der was gastvrij, zij hield van gezellig
heid en onthaalde mensen vriendelijk . 
Deze moeder en oma had een groot 
geloof, dat diep in haar verankerd lag. 
Wij geloven en bidden dat zij nu in de 
vrede en vreugde van God zal leven. 
Wij zijn God dankbaar voor deze ster
ke goede vrouw, waaraan wij dierbare 
herinneringen bewaren. Wij vertrouwen 
haar toe aan de Heer van leven en dood. 
Dat zij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve zorgzame moeder, groot- en over
grootmoeder, betuigen wij u onze op
rechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


