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12 juli 2003 

Hij werd geboren aan de Glanergrensweg in 
een gezin van 3 zonen, waarvan hij de jong· 
ste was. Hier heeft hij tot november 2002 
altijd gewoond. 

Hij was altijd leergierig. In de crisisjaren 
heeft hij nog zo lang mogelijk onderwijs 
genoten, waarover hij regelmatig sprak. Ook 
heeft hij met veel enthousiasme en inzet 
gespeeld bij het toneelgezelschap in Glane. 

Het schildersvak heeft hij in de praktijk 
geleerd en met veel toewijding jarenlang uit· 
gevoerd. Naast zijn beroep was hij altijd 
bezig op het land. Hier heeft hij, samen met 
Ma, tot op hoge leeftijd de eigen groente en 
aardappelen verbouwd. 

Hij hield van de natuur. Veel plezier beleef
de hij dan ook aan de wandelingen en fiets
tochten met de kinderen, veelal op de zon
dagmiddag en in de vakanties. 

Op zijn 62ste moest hij stoppen met zijn 
werk en le9de hij zich toe op het maken van 
poppenhuizen, kruiwagentjes enz. voor de 
kleinkinderen. Daarnaast maakte hij iedere 
dag zijn wandeling langs de beek, éloor de 
hei of door de Zoel<e. 
Vele uren heeft hij doorgebracht in zijn 
broeikas. Hier was hij bezig met plantjes, 
bloemen en druiven. Ook hield hij hier regel
matig zijn middagdutje. Bij minder goed 
weer kon hij zich prima vermaken met een 
boek of voor de televisie. 

Door de problemen met zijn benen werd het 
wandelen steeds moeizamer en was hij heel 
blij zijn tochtjes te kunnen voortzetten met 
de electro-car. 

Helaas heeft hij te weinig tijd gekregen om 
goed te kunnen wennen en genieten van 
zijn nieuwe stekje in St. Maartens-Stede. 

Pa kon geen dag zonder ons Ma. Ma was 
hem alles. Samen met Ma heeft hij 56 jaar 
lief en leed gedeeld. We zullen Pa blijven 
herinneren ars een liefhebbende en zorgza
me man, een vader en opa die altijd voor 
ons klaarstond. Een man van meer daden 
dan woorden. Mogen wij voortleven en ver
der bouwen op wat hij ons heeft nagelaten. 

Voor uw blij"k van medeleven, ondervonden 
na het over ijden van Pa en opa, zeggen wij 
u onze hartelijke dank. 

M. Notkamp-Velthuis 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


