
Al hiell1 ie nog zoveel van het leven, 
ie ha'1 het niet 1n eigen han'1. 

Ongevraag'1moest1e het verlaten 
en wij staan machteloos aan de kant. 

Ter dan<bare her1nnerll'lg aan 

Joop Noordkamp 
fCi . JtHrvvl van Martina 8frink. 

Vader werd geboren 26 november 1918 te Losser. 
Na voorzien te z11n van de He1iige Sacramenten der 

Zieken is h11 overleden 111 het ziekenhuis te Enschede 
op 4 november 2002. 

Vader groeide op 1n een arbeidersgezin samen met 3 
zussen en 6 broers te Glane. Op 18 augustus t945 is hij 
getrouwd met Martina Elfnnk, samen hebben zij 3 kinde· 
ren gekregen In de eerste jaren van hun huwel11k woon· 
den ZIJ samen met z11n broer Theo en z11n vader nog in de 
ouaerll1ke wonll'lg 1n Glane. In 1956 z11n z11 verhuisd van 
G ·ane naar Losser. 
Het leven van vader stond veelal in het teken vari liefde 
en beZOfgdheid voor ZIJO geZlll. Hij was een man waar ie 
nooit tevergeefs een beroep op deed en alt Jd voor je 
klaar stond. Naast z~n werk als gemeenteschilder was hij 
OOk actief in de gemeenschap. Zo was hij vete jaten bij 
de vr1iw11fige t:>randweer te Losser waar hij nog met regel· 
maat naar toe ging. 
Hif had graay contact met anderen. Jarenlang was hij 
voorzitter van de vakbond KABO. Hij was mede betrok· 
ken b11 de opncht.ng van het carnaval in de jaren v11ft1g in 
Lcsser. Tevens was h11 mede oprichter van de carnavals· 
verenig•ng "De Doare Trappers". 
Hij hield veel van de natuur, en miste de laatste jaren 
b11na geen enkele natuurfilm op de TV. Hij hield ook van 
reizen, had zelf vroeger geen auto, maar ging met vr1en· 
den of fam1heleden mee op vakantie naar Duitsland en 
Oostenrijk. Toen hij zelf een auto bezat z11n ze vele malen 
met Jo en Bernhard nog op vakantie geweest. H erna 
"•'d de j8llf 1kse famtlievakant1e voor hem heel tie:ang-

rijk. Ook fietsten we samen vele uren door de wijde 
omgeving van Losser. 
H11 was blij met de geboorte van zijn eerste kleinkind 
Willem, en erg verdrietig met het overf11den van Willem na 
een noodlottig Oflgeval. Dit heeft h11 nooit helemaal kun
nen verwerken. 
Vader heeft nog iang en gezOfld samen met moeder van 
z11n pensioen kunnen gen eten. Was zeer gelukkig met 
2111 kJe11<inderen en z1in pasgeooren achterkler1klld. 
Afgelopen zaterdagavond ging h~ voor onderzoek naar 
het ziekenhuis in Enschede. °'" even te laten k11ken naar 
de oorzaak van een heftige bu1kp11n. Verb11sterend was 
de uitslag enkele uren later. ·u bent zeer ernstig ziek. 
een operatie is in principe niet meer mogeilJk'. Vader 
keek zeer verbaasd, was enkele seconden stil en zei, dan 
is er niets aan te doen dokter ik heb 84 mooie jaren 
gehad, waarvan 57 samen met moeder. Deze uitsp<aak 
gaf aan wat voor persoon vader was. Hierna heeft hij 
samen met ons besp<oken wat er nog moest gebeuren. 
Heeft ons bedankt voer zijn gelukkig samenzijn met ons. 
en vooral met moeder. Allemaal hebben we de laatste 
uren met hem doorgebracht en afscheid kunnen nemen. 
Truus en Aloys die op dat moment nog in Afnka waren 
hebben de laatste woorden van hem gehad per telefoon. 
Truus sprak hem toe waarop h1f antwoordde: 0 dag 
Truus•. Ook van haar heeft hij afscheid kunnen nemen. 
Direct hierna raakte h11 door de geneesmidde en in een 
diepe slaap en "s enkele uren later rustig ingeslapen. 
Voor ons kinderen en kleinkinderen een groot verlies 
maar het meeste voor moeder. 
Voor zijn en onze fam111e ,5 nu de laatste 'schutter" over· 
leden. 

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond na het 
overlijden van m11n man. onze pappa, schoonvader en 
opa zeggen wij u onze op<echte dank. 

Martina Noordkamp-Elfrink 
kinderen, kte111k111deren 
en achterkleinkind. 


