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Herinner mij niet in sombere dagen 

herinner mij in de stralende zon 
herinner mij hoe ik was toen ik alles nog kon 

Martina Wilhelmina Noordkamp-Elfrink 

weduwe van Joop Noordkamp 

Moeder werd geboren op 11 oktober 1922 te 
Losser. En is op 6 augustus 2003 in het zieken

huis te Enschede overleden. 

Zoj groeide op in de drukte van het café van haar 
ouders aan de Dinkeibrug aan de Hoofdstraat te 
Overdinkel. Zoals gebruikelijk in die tojd heeft ook zij 
al vroeg moeten werken in de textielfabrieken te 
Enschede. Dagelijks reed ze hier op haar fiets naar 
toe. Wanneer zij vader leert kennen trouwen zij kort 
na de oorlog op 18 augustus 1945 en gaan wonen 
in Glane in de ouderlijke woning van vader. Vanaf 
dat moment is Z•J gestopt met hel werken in de 
labnaken en kwam de zorg voor een gezin. In 1956 
wanneer ons gezin compleet Is zijn zij verhuisd 
naar de Kloppenstraat te Losser waar zij de rest 
van haar leven heeft gewoond. 
Moeder was al jaren aan het worstelen met haar 
gezondheid. Vele ziektes heelt zij overwonnen. 
Ondanks haar gezondheidsproblemen was zij een 
lieve moeder en oma. Zij hadden vele vrienden en 
kennissen, altijd plezier. 

We denken nog vaak aan de mooie verjaardagen 
met haar broers, zussen, zwagers en schoonzus
sen. Ons huis was te klein met al doe mensen. maar 
plezier dat had moeder. Zij was bijna altijd gezellig 
en opgewekt. Wanneer wij zondags op visite kwa
men was moeder blij, hoe voller het huis des te blij
er was zij. Ze was erg gek met haar kleinkinderen 
en sinds een 1aar haar eerste achterkleinkind. 
Moeder was ook een persoon doe zich zelf wegcij
ferde voor een ander. Na het overlijden van vader 
negen maanden geleden wilde moeder met een 
nieuwe start begonnen. Het was vader die haar de 
laatste jaren hielp met het werk in en rond het huos. 
deze steun was er opeens noet meer. Toen kwam 
haar grootste probleem. het alleen zijn zonder 
iemand om zich heen. Ze kon de juiste draai niet 
meer vinden. Ze belde vaak met ons, ze liep naar 
Jo de buurvrouw als ze maar even met iemand een 
praatje kon maken en niet alleen hoefde te zotn. 
Enkele maanden geleden is moeder opgenomen on 
verpleeghuos de Cromhoff te Enschede, ze was met 
meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Al gauw 
was dit haar thuiskomen. Maar steeds vaker gaf zij 
aan dat ze niet meer aanwezig wilde zijn, niet meer 
bij ons, niet meer bij anderen, ze wilde naar vader. 
Haar tijd was gekomen vertelde ze. En binnen 24 
uur na haar laatste woorden "welterusten" is ze 
onderdaad voor eeuwig gaan slapen. 

Moeder bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven en belangstellong. betoond na 
het overlijden van onze moeder. schoonmoeder en 
oma, betuigen WIJ onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




