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Een dankbare herinnering aan 

Truus olde Nordkamp - Welhuis 

echtgenote van Gerhard aide Nordkamp 

Geboren te De Lutte 4 maart 1932 
Overleden te De Lutte 13 november 2007 

Wij hebben haar op 17 november 2007 naar haar 
laatste rustplaats op het R.K. kerkhof te De Lutte 
begeleid. 

Zoals ze graag wilde , is ze thuis gestorven . Daar 
waar ze 48 jaar samen met Pa gewoond heeft. 
Toen in de zomer van 2006 geconstateerd werd 
dat Ma ongeneeslijk ziek was, wisten we dat we 
een moeilijke tijd tegemoet zouden gaan. Na 
de operatie in Groningen in oktober 2006 ging 
het lange tijd weer redelijk goed. Toch ging het 
ineens snel toen ze op 30 oktober jongstleden 
plotsklaps moest worden opgenomen in het 
ziekenhuis . De ziekte die ze had, knaagde aan 
haar lichaam, maar ze klaagde nooit. 

De passie van Ma was de tuin , de bloemen en 
dan met name de fuchsia. Ook was ze altijd 
samen met Pa heel actief in de moestuin. Wat 
werd er veel geoogst, en werden wij overladen 

met diverse soorten groenten. Wat er overbleef 
werd _in flessen opgeslagen of ingevroren. Wij 
zIJn hier mee groot gebracht, hielpen mee met 
uItdoppen, schillen , snijden en als dank kregen 
we dan een snoepje en een ijsje. Fijne tijd was 
dat. 
Haar a~dere passie wat het zangkoor. Elke 
trouweriJ en ook begrafenis, Ma was er bij. In 
het laatste Jaar heeft ze zelfs Pa nog lid van het 
zangkoor kunnen maken en zijn ze samen naar 
Wenen geweest. Vorige maand heeft ze samen 
met Pa, haar broer en zus nog Berlijn bezocht. 
Haar zus Annie was haar hartsvriendin met wie 
ze veel lief en leed gedeeld heeft in het leven. 
Mama was een vrouw die haar levenstaak serieus 
nam en had een groot verantwoordelijkheids
gevoel voor haar gezin en haar overige 
werkzaamheden . Door haar sterke wil haar 
tomeloze energie en groot doorzettingsver~ogen 
kon ze veel en gaf ze veel, bijna tot het einde van 
haar leven. 

Moge God mijn dierbare vrouw, onze moeder 
en oma belonen voor al haar harde werken en 
goede zorgen. Haar kinderen en kleinkinderen 
proberen haar goede voorbeeld na te volgen. 

Al uw medeleven en belangstelling hebben ons 
ontzettend goed gedaan. 

Gerhard olde Nordkamp 
Kinderen en kleinkinderen 


