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Ter nagedachtenis aan 

Mia Nordkamp - Hassing 

weduwe van 

Gerard Nordkamp 

Ze werd op 20 september 1924 geboren te Epe 
(D.). Ze overleed 24 december _1998 i~ het zie
kenhuis te Enschede. Na de u1tvaartv1enng op 
29 december d.a.v. in de parochiekerk van de 
H. Gerardus Majella te Overdinkel hebben we 
haar te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Mia, de tweede uit een gezin van 7 kinderen dat 
spoedig verhuisde naar Overdinkel. Na de lage
re school werkzaam in de textiel trouwde ze met 
Gerard Nordkamp. Een huwelijk dat helaas kin
derloos bleef. Wellicht was dat de reden om 
samen een cafetaria te beginnen en later café 
Lits. Ondernemingen waarvoor Mia ~e b~nod!g: 
de diploma's haalde. Café Lits, de res1dent1e 
van de biljartclub OBK 70 waarvan ze - toen ze 
enige jaren na het heengaan van Gerard het 
café verliet - erelid werd. 
Daarna nog 10 fijne jaren in haar huisje aan de 
Kerkhofweg, waar ze niet stil zat, doch puzzel
de en bezig was met kryptogrammen. Ze was 

bestuurslid van de KBO en steeds present op 
de Bingo waar zij voor de prijzen zorgde en die 
ook ophaalde. Een gezellige vrouw die van win
kelen hield en zichzelf en wie met haar mee
ging, graag trakteerde. 
Een goede en met anderen meelevende vrouw 
die door haar autootje menigeen in staat stelde 
familie in het zieken- of verpleeghuis te bezoe
ken. Een vrouw die zelf om de 14 dagen haar 
zieke buren bezocht tot ze zelf eind augustus 
ziek werd en vanaf die tijd ongeneeslijk in het 
ziekenhuis moest blijven. Vier maanden waarin 
zij leerde aanvaarden dat ze niet beter zou wor
den. 
Daags voor Kerst is Mia - als oud-herbergierster 
altijd zo begaan met mensen - uit ons midden 
heengegaan - met vast en zeker voor haar wél 
een plaats in de hemelse herberg. 
Een vrouw iedereen dankbaar die haar tijdens 
haar leven en vooral tijdens haar ziekte na!Jij 
waren : haar familie, de buren en vele kennis
sen. Maar vooral haar zus en zwager Rini en 
Johan die na haar overlijden in haar portemon
nee een klein briefje vonden met daarop de 
woorden. Bedankt voor alle steun die ik van jul
lie heb gekregen en ook van de kinderen. 

Mia, Rust in vrede ! 

Voor alle blijken van medeleven tijdens de lange ziekte en 
na het overlijden van onze zus, schoonzus en tante zeggen 
wij u oprecht dank. 

De families Hassing en Nordkamp 




