
In dankbare herinnering aan 

Marie Notkamp-Velthuis 

* Losser, 25 juni 1919 
t Losser, 20 januari 2010 

Marie was de jongste van de vier meisjes en 
ze had ook nog vier broers. Ma is in Losser 
geboren bij de oude toren en in het zicht van 
deze oude toren is ze 90 jaren later gestorven. 

Als meisje van 13/14 jaar kwam ze o.a. in 
betrekking bij de familie Schuiten in 
Overdinkel, vervolgens bij familie Groen 
(Grolsch) en bij de Mariakerk in Enschede. 
Daarna heeft ze nog jaren gewerkt bij confec
tiebedrijf Kayser in Lonneker. Ook heeft ze 
vele jaren plezier beleefd aan het lidmaat
schap van de "Katholieke Actie"onder leiding 
van kapelaan Kwakman. 

Op 4 juni 1947 trouwde ze met Johan 
Notkamp en verhuisde ze naar Glane. Hier 
heeft ze de eerste jaren voor haar schoon· 
ouders gezorgd. Dit viel haar zwaar. Zeker 
toen haar schoonmoeder geestelijk achteruit 
ging. Hier had ze veel zorgen over. Ze kreeg in 
de loop der jaren zes kinderen, drie jongens 
en drie meisjes. 

Ma was van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat altijd bezig. Met de huishouding, de scha· 
pen, het varken en op het land, had ze de hele 
dag haar handen vol aan. Voor de bood
schappen ging ze regelmatig op de fiets naar 

Losser. 's Avonds, als ze dan eindelijk kon zit
ten, had ze wel verstelwerk, iets te stoppen of 
haar onafscheidelijke breiwerk. Kilometers 
heeft ze in haar leven gebreid totdat ze het 
niet meer goed kon zien. 

Van haar dertien klein - en achterkleinkinderen 
genoot ze ook ontzettend veel. Zij zorgde er 
voor dat iedereen met Pasen een groot cho
colade ei kreeg. 

Toen de meeste kinderen het huis uit waren, 
heeft ze samen met pa en Hans vele kilome
ters op de fiets afgelegd door het Twentse 
landschap. 

Van de verhuizing eind 2002 van Glane naar 
Losser (St. Maartens-Stede) heeft ze nooit 
geen spijt gehad. Zij was erg dankbaar voor 
de goede verzorging die zij daar ontving. 

Veel verdriet had ze toen Pa op 12 juli 2003 
kwam te overlijden en zij alleen achterbleef. 
Ze vond het ook moeilijk dat ze in de loop der 
jaren steeds meer hulp nodig had. Vooral 
toen zij uiteindelijk twee keer een nieuwe 
heup kreeg en het lopen steeds moeilijker 
werd. Met de hulp en ondersteuning van 
dochter Marietje was ze ontzettend blij. 

Voor uw blijk van medeleven, na het overlij 
den van Ma en oma, zeggen wij u onze harte
lijke dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 




