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Dankbaar gedenken wij 

Johanna Catharina Notkamp 

weduwe van 

Gerardus Johannes Gerritzen 

Zij werd geboren op 12 februari 1920 te 
Overdinkel. Na het ontvangen van het 
Sacrament van de Zieken overleed ze op 18 
augustus 1998 in het ziekenhuis te Hengelo. 
Op 21 augustus d.o.v. vond de Uitvaartviering 
plaats in de Gerardus Majellakerk, waarna we 
haar te ruste hebben gelegd op het kerkhof 
aldaar. 

Nog vrij onverwachts is moeder overleden. We 
wisten dat ze de laatste weken erg ziek was, 
maar dat het zo snel zou gaan, had niemand 
verwacht. 
Johanna, zoals iedereen haar kende, groeide 
op in een gezin van 7 kinderen. Ze bleef altijd 
thuis en verzorgde haar ouders, later ook oom 
Johan, haar broer. Ze bleef ook tijdens haar 
huwelijk wonen op de boerderij, haar ouderlijk 
huis. 

Moeder was een gelovig mens, een Maria ver
eerster. Zij nam, voordat ze ziek was, regelma
tig deel aan de H. Eucharistie. 
Moeder was een gezelligheidsmens. Als ze de 
kinderen en kleinkinderen om zich heen had, 
voelde ze zich echt op haar gemak. Ook mocht 
ze nog meemaken dat ze overgrootmoeder 
werd toen Timo werd geboren. 
Zij las graag, handwerkte en wandelde veel. De 
Avondvierdaagse liep ze vele keren en ze was 
ruim 25 jaar bij de gymnastiekvereniging waar
voor ze nog werd gehuldigd. 
Toen zij ongeveer 2,5 jaar geleden ziek werd en 
haar geestelijke kracht afnam, werd de situatie 
er niet makkel ijker op. Met alle liefde werd ze 
door haar kinderen dagelijks verzorgd. Ook 
werd ze de laatste weken in het ziekenhuis te 
Hengelo liefdevol verpleegd. 
Wij kennen haar als een zorgzame vrouw, lieve 
moeder en oma. Wij zullen haar missen, maar 
willen vrede hebben met haar dood. In het ster
ke geloof dat ze zelf beleefde, willen we 
afscheid van haar nemen. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en aanwezigheid bij haar uit
vaart, zijn wij U zeer dankbaar. 

Haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 




