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Me,t dankbaarheid denken we terug aan 

GEERTRUIDA MARIA 
LAGE VENTERJNK 

die ruirn i ;aar gelukkig getrouwd was met 

HENDRIK MARINUS NORDKAMP 

Zij werd 11 februari 1915 te Losser gebo
ren. Op 17 juni 1980 stierf ze in haar 
woonplaats Oldenzaal. De uitvaart voor 
haar vond plaats in haar parochiekerk van 
0.L. Vrouw Tenhemelopneming. Haar 
lichaam hebben we daar op de algemene 
begraafplaats begraven. 

Ze was een opgeruimde en blijmoedige 
vrouw. Daarbij had ze een grote zorg voor 
de ander. Op de eerste plaats gold die zorg 
haar man en kinderen; van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat stond ze voor hen 
klaar. Maar ook voor andere mensen had 
ze alle aandacht. Wa~neer zij mensen -ont· 
moette, voelden ze zich snel bij haar thuis. 
En als ze kon helpen of door haar aanwe
zigheid een steun kon zijn, liet ze dat niet 

na. Een bijzondere plaats hadden naar 
~ 'P.inkinderen in haar hart. Ze leefde met 
hen mee en ze was voor hen heel attent. 
Naast haar liefde 'wo()r de medemens. had 
ze ooi< een grote voorliefde voor de 
natuur. Dikwijls kor je hfiar in de tuin 
vinden temidden van de bloemen om ze te 
kweken en te verzorgen. Toen ze z ek 
werd, kwam hier een ei~e aan. In een 
paar maand zijn haar krachten door een 
slopende ziekte opgeteerd; maar nooit 
uitte ze een klacht; ze heeft haar lijden 
geduldig gedragen. Ze heeft zo kunnen 
leven, omdat ze een gelovige vrouw was. 
Naast haar gang naar de kerk is ze ook 
verschillende keren in Kevelaar geweest. 
Moge Maria haar begeleid· hebben naar het 
hemels Vaderhuis. Dat ze daar de beloning 
vindt van haar aardse leven in een eeuwig
durende vrede en vreugde. 

Voor Uw deelneming betuigd na het over
lijden van mijn vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma, danken wij u hartelijk. 

H.M. Nordkamp 
Kind3ren en k leinkinderen. 




