


In dankbare herinnering aan 

Geertruida Hendrika 
Notten-Sontrop 

sinds 21 april 1998 weduwe van 
Theodorus Marinus Johannes Natten 

Zij werd geboren te Utrecht op 12 april 1916. 
Ze overleed op maandag 25 februari 2001. De 
eucharistie bij haar uitvaart vierden wij op vrij
dag 1 maart in de kerk van de H. Calixtus te 
Groenlo. Daarna hebben wij haar naar haar 
laatste rustplaats gebracht. 

Het was tekenend voor haar hoe zij in de vroe
ge ochtend van 25 februari stilletjes van ons 
wegging. De dagen en nachten ervoor waren 
we bij haar, en toen eindigde bijna ongemerkt 
het leven van onze lieve moeder en oma. 
Haar moeder verloor zij jong. Aan het Utrecht
se weeshuis hield ze pijnlijke herinneringen 
over. Het leven was er hard, en hoewel ze 
soms genoeglijk vertelde over haar jeugdige 
stoutigheden, werd ons het blijvende verdriet 
uit haar meisjestijd pas duidelijk toen ze al erg 
oud was. 
De man van haar leven ontmoette ze in oor
logstijd. Als jong stel trokken ze in bij tante 

Meke, voordat ze bijna een halve eeuw aan de 
Woerdseweg gingen wonen. Hun leven met 
elkaar was gelukkig. Hun grote gezin was 
nooit zo hecht geweest als zij, vader en moe
der. niet het voorbeeld hadden gegeven. Als 
een echte oma zag zij een schare kleinkinde
ren opgroeien. 
Dat mama's taal het Utrechts en het 
Achterhoeks fraai vermengde, zegt iets over 
haar karakter: stads en dorps, even trouw als 
nuchter, gedegen en relativerend. In haar ge
loof werd ze met de jaren praktischer; een 
kwezel was ze nooit. 
Haar laatste jaren slofte ze als een vraag
tekentje door het huis aan de Wheme. Haar 
taal verloor ze. 'Mijn moederken, ik kan het 
niet verkroppen dat gij gekromd, verdroogd 
zijt en versleten', vertolkt een dichter ons ge
voel. Ze stierf op haar moeders verjaardag, na 
een liefdevol verblijf van 10 maanden in "De 
Molenberg". 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van onze moeder en oma danken 
wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 




