
Met veel liefde en waardering willen 
wij blijven denken aan 

JOHAN (Johannes Gerhardus) 
NORDKAMP 

Sinds 1953 gehuwd met 

JOHANNA THEODORA VEENHUIS. 
Hij werd op 10 juni 1925 te Losser 
geboren. In de stilte van de nacht op 
16 februar i 1991 is hij thuis gestorven, 
getekend met het kruis van de zieken
zalving. 
Na de Eucharistieviering op 20 februari 
d.o.v. in de parochiekerk van de H. Ma· 
ria Geboorte te Losser, hebben we hem 
te rusten gelegd op het kerkhof naast 
de kerk. 

Pa had een groot hart. Een hart voor 
de mensen om hem heen: zijn vrouw, 
kinderen en alle familie leden. Hij was 
graag in hun midden. 
Maar ook was hij buiten zijn gezin erg 
gezien. Hij was overal voor te vinden. 
Je vroeg niet vaak mis. 
Vooral de KVV "Losser" droeg hij een 
warm hart toe. 
Werken was zijn lust en zijn leven. 
Door zijn ziek.zijn kon hij dat niet meer. 
Bij Holst, waar hij meer dan 40 jaar 

werkte, ligt ook een belangrijk deel 
van zijn leven. Hoe vaak hij ook weg 
moest, hij deed het van harte. 
Voor zijn gezin was dit niet altijd even 
gemakkelijk. Maar nu we hem moeten 
missen, is er een lege plaats ontstaan 
die niet op te vullen is. Vooral voor 
An, zijn lieve vrouw, die hem altijd 
steunde en achter hem stond. 
Hij drukte een stempel op zijn gezin. 
Zoals hij was willen we aan hem den
ken. Met zijn inzet, eerlijkheid, oprecht
heid maar ook met zijn moeilijke eigen. 
schappen. 
Lieve Pa, bedankt voor alles wat je 
voor ons betekende . 
God zal hem nu opnemen en zijn leven 
voltooien met een vreugde die einde
loos zal zijn. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid 
bij zijn uitvaart en begrafenis zijn wij 
u zeer dankbaar. U bent een echte 
steun voor ons geweest. Wij zijn u daar 
zeer erkentelijk voor. 

J. Th. Nordkamp-Veenhuis 
Peter 
José 
Jan en Susette 
Karin 


