
Ter dankbare herinnering aan 

Theresia Arnolda Geertruida 
Gras 

weduwe van 
Theodorus Johannes Gerhardus 

Nordkamp. 
Zij werd geboren op 12 februari 1924 
te Overdinkel. Zij overleed op 11 no
vember 1986, moegestreden, doch in 
het besef dat het zo goed was, m het 
ziekenhuis "Ziekenzorg" te Enschede. 
Twee weken eerder werd zij voorzien 
van de zalving der zieken. 
Op het r.k. kerkhof te Overdinkel werd 
zij op 15 november 1986 ter ruste ge
legd in het graf bij haar man. 

Iedereen wist hoe ernstig ziek Ma was, 
hoe ze streed en vocht om bij de kin
deren te blijven, want daarvoor leefde 
ze. Zeven kinderen kreeg ze en allen 
waren haar even lief. 
Ma zorgde, deelde lief en leed en stond 
achter je, want zij was een Moeder in 
de ware zin van het woord. 
Dat ze tien jaar geleden Pa verloor 
was een grote slag, een gemis dat ze 
nooit echt teboven is gekomen. 

Ondanks dat wist ze de kinderen steun 
en raad te geven op momenten dat het 
nodig was. 
Wat zij ons zeker heeft meegegeven is 
ons de vreugde en het geluk te laten 
zien in de kleine en eenvoudige dingen 
van het leven. 
Toen ze ziek werd brak er een periode 
aan waarin hoop, wanhoop en toch 
steeds vertrouwen elkaar afwisselden. 
Toch bleef ze in deze zware periode 
de moeder die ze altijd geweest was, 
diepgelovig, zichzelf wegcijferend en 
steeds begaan met andermans lot. 
Het is moeilijk te beseffen hoe leeg 
het wordt nu Ma niet meer in ons mid • 
den is. 
De centrale plaats die ze innam tussen 
de kinderen en de kleinkinderen is niet 
op te vullen. 
Ma, we zullen je missen. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, door u betoond na het over
lijden van onze lieve moeder en oma, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


