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Wilt in Uw gebeden blijven gedenken 

de ziel van 

BERNARDINA HELENA HEUVELS, 
echtgenote van 

Jan Hendrik Antonius Nordkamp, 
Zij werd geboren te Denekamp 3 1 Dec . 19 1 3 . 
Op weg naa, haar zieke doc hte rtje riep God 
haa r p lotseling u it het drukke straatverkeer tot 
Zich op I juni 1956. Zij ontving nog het H . 
Oliese l en 5 jun i werd zij begraven op het R.K. 

Kerkhof te Oldenzaa l. 

Welke mens zou zich in staat achten de ge
beurtenissen van het dagelijkse leven te verkla
ren? Voor ieder die gelooft in God, is het be
kend, dat Zijn raads~esl u ite n ondoorgrondelijk 
zijn, en onnaspeu rl ijk Zijn wegen . (Rom. 11,33) 

Een dierbare echtgenote en moeder, die al 
haar tijd besteedde aan haar gezin en een voor
beeld w as in het st ipt vervullen van haar gods
dienstige plichten, werd op eerste Vr ijdag opge
roepe n door de Schepper van het leven . 

Pl ic htsgetrouwe mensen sterven niet onvoor
be reid. Dit is een troost en een les voor ons, 
d ie nu nog achterbl ijven . 

Dierbare man en kinderen , op mijn steun mo 
gen ju l lie blijven rekenen en ik bid er voor, dat 
de God van geduld en vertroostin g ju llie de 
geest van onder l inge eensgezindheid moge schen
ken naar het voor beeld van Chri stu s Jezus (Ro m . 
15,5) tot verh ee rlijkin g van God . 

0 goddelijk Hart, vurig verlangt g ij het eeuwig 
hei I va n de zie le n, geef daarom Uw diena res 
Bernardi na de eeuwige rust. 

A. van de Zande , - Koster - Oldenzaal 


