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"Alles heeft zijn tijd . .. " ( Pred. 3) 

In onze herinnering zal liefdevol blijven voortle
ven 

Johanna Tiethoff 

echtgenote van 

Gerardus Notkamp 
Geboren te Overdinkel op 5 mei 1917. Aldaar overle· 
den op 20 november 2001. Na 'n plechtige 
Eucharistieviering is zij op de parochiële begraafplaats 
van de Gerardus Majella kerk begraven op 23 novem
ber. 

Ontroerd waren wij, toen we onze lieve ma en oma, na 
een lang en arbeidzaam leven, moe en aan het eind 
van al haar krachten, in haar en ons 'thuis' uit handen 
mochten geven. Het verlies vond eigenlijk al plaats 
lang voor het definitieve heengaan. Voor haar was 't 
sterven 'n bevrijding. Pa heeft ma jarenlang liefdevol en 
zorgzaam mogen begeleiden naar haar laatste levens
dag toe. Ma's ziekte zien en niet kunnen helpen, de 
onuitblusbare levensstrijd van de laatste maanden, 
het steeds moeizamer worden van de dagen, en Jan· 
ger duren van de nachten, 't vechten van haar hart om 
te bl ijven kloppen, het geleidelijk wegkwijnen van alle 
kracht . .. . aan alles is nu een einde gekomen. 
Op 20 nov. was het laatste beetje op, nadat zij elke dag 

een beetje van haar kracht kwijt was geraakt. Nu rust 
zij bij God, de bron van wie zij in 1917 ook haar levens
weg mocht beginnen. 
Ma is in Gods handen geborgen, nu ook het laatste 
beetje van haar levenskaars is opgebrand. Zij is 
gestorven in echte vrede. Met een gerust hart kon ze 
haar ogen sluiten. Na 84 levensjaren en 55 gelukkige 
huwelijksjaren is zij heengegaan zoals zij leefde. rustig 
en vreedzaam. Altijd alles in stilte gedragen zonder al 
te veel vragen, vroeg ze toch zelf bewust om de zie
kenzalving uit handen van de pastor. Haar lijdensweg 
is lang geweest. De dood was onafwendbaar. Zij 
wachtte erop en wij met haar. Ze heeft haar leven lang 
genoten van het buitenleven aan de Ficksweg, de 
nieuwbouw, het 'buitenverblijf' (de jachthut) ernaast, 
met alle moderne gemakken van nu. Als moeder hield 
zij vroeger de regie van elke dag in eigen hand. Tijden 
en bezigheden ·voor de jongens en voor pa' waren 
steeds nauwgezet en precies. Altijd was zij duidelijk 
zichtbaar aanwezig, van 's morgens vroeg tot ·s 
avonds laat. Gelukkig kon zij met pa steeds steunen op 
de liefdevolle zorg van anderen. Altijd tot hulp bereid, 
speelden, naast pa, vooral haar schoondochter Manny 
en haar buren Frans en Lenie, 'n grote rol in haar 
leven. Bedankt lieve ma voor al je liefde en zorg aan 
ons gegeven. Altijd heb je voor ons klaargestaan. Je 
arbeidzame handen hebben nu bij God hun rust gekre· 
gen. Wij zullen jou blijven herinneren zoals je was toen 

l·e alles nog kon, maar ook zoals je was tijdens je jaren· 
ange ziekbed. Je blijft bij ons door wat je was, deed en 
zei. Wij geloven en vertrouwen dat je nu rust in vrede 
bij God en dat ook jij het eeuwig loon nu ontvangt. 

Wij danken u voor alle belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve vrouw, ma en oma. 

Fam. Notkamp 




