


Bedroefd om haar overl ijden, maar dankbaar voor 
alle liefde en zorg die wij van haar ontvingen , 
nemen wij afscheid van mijn lieve vrouw, onze 

lieve moeder, schoonmoeder en oma. 

t SIEN OUDE LUTTIKHUIS 

echtgenote van 

Gerhard Olde Nordkamp 

Zij overleed, na gesterkt te zijn met het H. Sacrament v/d 
Zieken, op 28 februari 1996 en we hadden haar voor het laatst 
in ons midden op 4 maart 1996 in de parochiekerk van de 
H. Blasius te Beckum, waarna we haar te ruste hebben gelegd 
op het parochiekerkhof. 

Sien werd geboren te Beckum op 26 september 1928. Als enig 
kind heeft zij in haar jeugd altijd hard gewerkt en meegeholpen 
in het bedrijf van haar ouders, een boederij en smederij met 
werkplaats. Daarbij nam ze in de oorlog de zorg op zich voor 
meerdere vluchtelingen. 

In 1952 trouwde Sien met Gerhard Olde Nordkamp en samen 
kregen zij negen kinderen. Ze leefde met hart en ziel voor haar 
man en kinderen, was bovendien graag thu is bij hen. Zelden 
ging ze uit en zeker niet als haar man Gerhard thuis was. 
Ondanks haar grote en drukke gezin heeft ze zich bijzonder 
ingezet en meegewerkt aan de opbouw van de zaak, de winke l 
en later het tankstation. 
Sien gaf heel veel liefde en zorg, voor zichzelf vroeg ze weinig, 
stond altijd voor anderen klaar. Klagen of zeuren lag haar niet 
en zij vergaf snel. 

De kinderen liet ze vrij en ze maakte geen onderscheid tussen 
eigen of aangetrouwde kinderen voor haar waren al len gelijk. 
Ze genoot van haar kleinkinderen. 
Ze was graag bezig met planten en in de tuin . Ze puzzelde, 
haakte en breide, hoorde graag de vogeltjes buiten en ze hield 
van muziek. Ze was dol op Prins, de hond, èn andersom ook. 
Ze kon genieten van een kleine wandel ing naar de overkant, 
naar de "dierentuin", van de geiten, de schapen en het varken. 

In 1992 waren Sien en Gerhard veertig jaar getrouwd; voor hen 
beide was dit een heel bijzondere dag met al le kinderen en 
kleinkinderen samen waar ze met grote dankbaarheid vaak op 
hebben teruggezien. 
Heel erg genoten heeft Sien in 1994 toen ze naar de réunie 
van haar klas van de lagere school is geweest in het 
Proggiehoes. Die dag was tè kort voor haar. 

Heel moeilijk te verwerken voor Sien was dat zij haar 66e ver
jaardag niet meer samen met de hele familie kon vieren. Haar 
gezondheidstoestand liet dit niet meer toe; het werd te belas
tend en te vermoeiend voor haar. Ze had al n.l. met kerstmis 
1992 een beroerte gehad, waar ze gelukkig weer bovenop 
kwam. Daarna kreeg ze echter een hartinfarct en meerdere 
keren een hersenbloeding en ging haar gezondheid langzaam 
maar zeker achteruit. Na meerdere keren opgenomen te zijn 
geweest in het ziekenhuis en een korte tijd in het verpleegte
huis het "Wiedenbroek" hebben Gerhard en de kinderen haar 
weer mee teruggenomen naar huis. Daar was zij het liefst, daar 
voelde zij zich zichtbaar tevreden en thuis wilde zij temidden 
van allen die haar lief waren het liefst sterven. 
Sien en Gerhard hebben van de laatste periode samen geno
ten evenals de kinderen en kleinkinderen. Sien was gelukkig 
met alle liefde en zorg die ze van haar gezin ontving. 
Sien had er vrede mee dat haar aardse leven ten einde liep, 
ze was er klaar voor èn voorbereid ; het was goed. 

Haar hele leven heeft ze veel gebeden , ze was diepgelovig en 
met name Maria had een heel speciaal plekje in haar hart èn 
in haar huis of in de omgeving waar ze was. Haar heengaan 
laat een grote leegte achter, maar wij houden een dankbare 
herinnering aan haar. We weten dat haar leven goed was en 
wij mogen geloven en erop vertrouwen dat ze een nieuw thuis 
heeft gevonden bij de Heer van alle leven. 
Dat zij met Maria als haar voorspreekster is opgenomen in de 
heerlij kheid Gods. 

Allen die met ons meegeleefd hebben tijdens de ziekte en 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma zeggen 
wij heel hartelijk dank. 

Gerhard Olde Nordkamp 
en kinderen 


