
Wil in dankbaarheid gedenken 

Johannes Hermannus 
Nordkamp 

Geboren te Overdinkel op 1juni1915. 
Sinds 11 juli 1998 weduwnaar van 

Maria Aleida Berendiena Meulenbroek. 
Overleden te Enschede op 4 maart 2003. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Ariënshuis te Glanerbrug 

hebben we op 7 maart afscheid 
van hem genomen. 

In een gezin van zeven kinderen groeide 
Johan op. Tijdens zijn werk, later in de 
textiel, heeft hij zijn vrouw Marie leren 
kennen, met wie hij 58 jaar getrouwd is 
geweest. 
Als nachtwaker bij de veiligheidsdienst 
deed hij met een groot verantwoordelijk
heidsgevoel zijn werk, vaak begeleid door 
zijn hond Amor. 
Aanvankelijk deed het ook hem pijn, dat 
zijn huwelijk kinderloos is gebleven. Heel 
graag kwam Johan in het gezin van zijn 
zus en zwager in Overdinkel om mee te 
helpen in de slagerij, zo ook in het café 
van zijn broer. 

Niets was hem te veel als hij anderen hel
pen kon. Ook toen zijn zwager overleed 
bleef hij een grote steun voor zijn zus en 
haar gezin. Maar wederzijds mocht hij tot 
het laatst toe, ook veel steun ondervinden 
van zijn zus en nichtjes. 
In 1988 vestigde hij zich met zijn vrouw in 
een aanleunwoning van het Ariënshuis te 
Glanerbrug en later in het verzorgings
huis. Door het afnemen van de geestelijke 
krachten van zijn vrouw, waren dat niet de 
gemakkelijkste jaren. Ondanks Zijn opge
wekte karakter werd hij wel eens wat 
grimmig en opstandig. 
De laatste jaren heeft Johan zijn vrouw 
erg gemist. We bewaren aan hem veel 
goede herinneringen om wat hij was voor 
ons en voor zijn medemensen. 
D_oor zijn geloof, dat zich ook uitte in zijn 
dienstbaarheid, vertrouwen wij, dat de 
belofte van Christus nu ook voor hem in 
vervulling zal gaan: 'Goede knecht, over 
weinig waart ge trouw, over veel zal ik U 
aanstellen: Kom binnen in de vreugde van 
Uw Heer'.(Mt. 25,11) 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven en 
ter gedachtenis aan hem. 

De familie 


