


In liefdevolle herinnering aan 

Margaretha Hendrika Hassing 
Weduwe van 

Johan Willem Nordkamp 

Ma werd 9 maart 1929 in Overdinkel geboren. 
Op 27 juli 1950 trad zij in het huwelijk met Johan 
Nordkamp. Op 12 juli 2013 overleed ze thuis om
ringd door haar kinderen. Op 17 juli hebben we 
haar na een plechtige uitvaart naar haar laatste 
rustplaats gebracht. 
Ma was het negende kind uit een gezin met 11 
kinderen, ze heeft pa leren kennen net na de 
oorlog op de kermis in de "holle bolle Gijs" in 
Overdinkel. Op 21-jarige leeftijd zijn ma en pa ge
trouwd. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen gebo
ren, waarvan er één na een maand is overleden , 
wat hun beide veel verdriet deed. 
Gezelligheid en samenzijn vond ma heel belang
rijk, iedereen was er welkom en voelde zich er 
thuis. Ze hield van spelletjes, onder andere van 
bingo. Ook werd er dagelijks gekaart. Hier wer
den vele uren mee gevuld. Ma was altijd geïnte
resseerd en belangstellend , niet alleen naar de 
kinderen , maar ook de klein- en achterkleinkin
deren. Ma was een humorvolle en warme vrouw 
die hield van gezelligheid en lekker eten en tij~ 
dens het kaarten een hapje en een borreltje. 

Ma klaagde nooit over haar gezondheid, dit heeft 
ze tot het laatste moment nooit gedaan. Altijd als 
je haar vroeg hoe het met haar ging , altijd het
zelfde antwoord "get wa". De laatste jaren ging 
haar gezondheid verder achteruit, en werd ze 
afhankelijker. Steeds moeilijker werd het voor 
haar om aan de dag te beginnen . Ook was ze 
bang te moeten verhuizen om haar gezondheid , 
ze wilde beslist in haar eigen huis blijven wonen . 
De zusters van de thuiszorg, die bij haar kwamen 
mochten haar nooit met mevrouw aanspreken , 
"ik bin gewoon Gretha". Alle zusters die bij ma 
over de vloer kwamen , waren zeer betrokken en 
meelevend. Met velen had ze een speciale band . 
Ma had een duidelijke voorkeur wat betreft per
sonen , als ze je mocht kon je alles van haar ge
daan krijgen. Maar als dit niet zo was liet ze dit 
duidelijk blijken . 
Ma en oma, wij danken je voor alles wat je voor 
ons hebt gedaan en het goede voorbeeld dat je 
ons hebt gegeven. 

Voor de vele blijken van belangstelling en mede
leven na het heengaan van onze moeder en oma 
zeggen wij u oprecht dank, namens kinderen , 
klein- en achterkleinkinderen. 


