
Wil in dankbaarheid gedenken 

LAMBERTUS GERHARDUS NOTKAMP 

Sinds 24 oktober 1988 weduwnaar van 
Johanna Hermina de Wals 

Geboren te Losser op 22 september 1906. 
In de vrede van Christus overleden 

te Glanerbrug op 17 april 1996. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 

kapel van het Dr. Ariênstehuis hebben we op 
22 april afscheid van hem genomen. 

H1J was een eenvoudige en vriendelijke man, 
die altijd werkzaam geweest 1s in de textlel-in
dustrie. 
Samen met zijn vrouw woonde hij vele jaren in 
de Dr. Stamstraat te Glanerbrug, waar hij ge
noot van zijn tuin en er een hechte en bhJvende 
band groeide met zijn buren. 
In 1977 vestigden zij zich in het Redemptoris
tenpark. waar zij samen nog een aantal mooie 
Jaren hebben gehad, ook al begonnen er wat 
kwalen te komen 
Dankbaar was hij voor de steun van de oude 
buren en van het verzorgend personeel, welke 
dank hij soms ook toonde door zijn attenties . 

H1jvond het mooi, dat hij wonend bij het klooster 
van de Zusters daar geregeld naar de kapel 
kon gaan. 
Toen zijn vrouw in 1988 overleed werd hij bij 
het afnemen van zijn krachten in 1991 opge
nomen in het Dr. Ariënstehuis. Zolang hij kon 
vierde hij daar zondags de Eucharistie mee. 
Van nature een tevreden mens heeft hij mis
schien daar nog het meest genoten door de 
kontakten met medebewoners en de aandacht 
die hij kreeg van het personeel, zijn trouwe 
buren en van familie en bekenden. 
De laatste fase van zijn leven was moeilijk voor 
hem, doordat hij steeds meer afhankelijk 
werd Daarom zijn we dankbaar, dat God hem 
nu uit zijn lijden heeft verlost. 
Gesterkt door de Sacramenten der Zieken is 
hij in alle vrede heengegaan. 
Mét hem vertrouwen wij dat God hem nu deel
achtig zal maken aan de vreugde van het 
eeuwige paasfeest bij de verrezen Chruistus. 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en medeleven 
en ter gedachtenis aan hem 

De familie. 




