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Wil in uw gebed gedenken 

JOHANNA MARIA NORDKAMP 

weduwe van 

Johannes Gerhardus Lotgerink 

ZiJ werd geboren te Losser op 12 november 
1895 en overleed, gesterkt door het Sacra
ment van de Ziekenzalving, in het Verpleegte
huis ,,St. Elisabeth" te Delden op 16 decem
ber 1981. Zij werd begraven op het parochiële 
kerkhof te Deurningen op 21 december 1981. 

Vanuit haar diep geloof wist zij heel goed en 
kon zij er heel eenvoudig over praten: .Als 
0.L. Heer je roept, dan moet je er zijn." 
Na Vaders dood ging zij zichtbaar achteruit ; 
haar kinderen waren goed voor haar en haar 
kleinkinderen kon zij niet missen, maar toch 
voelde zij zich eenzaam. 
Van kindsbeen af heeft zij hard moeten wer· 
ken, maar zi1 beklaagde zich daarover niet. 
Graag was zij in het bedrijf en zij was tevreden 
als zij haar vertrouwde klantenkring om zich 
heen had zitten of met ,)laar" jongens een 
kaartje kon leggen. 

/... 

Wat zij nooit glfflild had, werd helaas tenslot· 
te toch noodzakelijk: zij moest opgenomen 
worden in het Verpleegtehuis ,,St. Elisabeth" 
te Delden, waar zij liefdevol verpleegd werd, 
maar ook het zware kruis te dragen had van 
het niet meer kunnen spreken. Geleidelijk 
werd haar levenslicht zwakker en tenslotte 
doofde het uit, maar in die tijd van het kerke· 
lijk jaar waarin de gelovige mens uitziet naar 
het Licht van Bethlehem. 
Daarom bidden wij voor haar, dat zij met Va· 
der door Gods barmhartigheid voor altijd mo
ge leven in de vreugde van het Kerstfeest, in 
het licht van Gods huis. 
Heer, geef haar na haar werkzaam leven de 
eeuwige rust. Dat het eeuwige licht haar ver· 
lichte. 

Maria, Moeder van AltiJddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van onze 
moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


