
In vrede 

Susanna Hendrika Johanna 
Nordkamp 
weduwe van 

Johannes Gerardus Hendrikus Küpers. 
Zij 1s 10 mei 1913 te Losser geboren. 
Goed voorbereid overleed zij 5 augus
tus 1984 nog onverwacht te Enschede. 
W11 legden haar 9 augustus 1984 bij 
haar man te ruste op het r. k. kerkhof 
te Overdinkel. 

W11 hebben toch nog op korte tijd af
scheid moeten nemen van onze lieve 
en zorgzame moeder en oma. 
Z11 zal in onze herinnering bh1ven voort
leven als de vrouw, moeder en oma die 
zich met toewijding en genegenheid in . 
zette voor het welzijn van man en kin· 
deren en kleinkinderen. 
Een zeer groot deel van haar leven 
was getekend door het leiden. Het moet 
voor haar, die graag actief wilde zijn, 
erg moeihJk zijn geweest het kruis te 
dragen, niet te kunnen gaan en staan 
waar men wil en moeilijk te kunnen 
zien. Moedig heeft zij zich er door heen· 
geslagen, mede dank zi1 de goede zor· 
gen van man en kinderen. 
Vooral na het overlijden van haar man 

werd zij omringd door de bijzondere zorg 
van haar kinderen en werd moeder op. 
gevangen en met liefde verpleegd in 
oe vertrouwde familiekring van haar 
jongste dochter 
Door haar tegenwoordigheid van geest 
tot het einde toe heeft zij in dankbaar
heid de goedheid en liefde van kinde
ren en kleinkinderen kunnen ervaren 
en waarderen . 
Dankbaar voor alles wat moeder en oma 
voor ons heeft betekend en voor alles 
wat wi1 voor haar konden ooen. ver
trouwen wiJ haar toe aan haar Heer en 
Vader die zij in haar leven trouw heeft 
gediend. 
Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve zorgzame moeder en 
oma, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Gerhard en Joke 
Truus en Jan 
Joop en Gerda 
Annie en Herman 
en kleinkinderen 


