


Pa, jij was niet iemand met grote wensen, jij was 
zo snel tevreden en gelukkig met de kleine din
gen uit het leven. Wanneer jij met Ma onder de 
appelboom bij het vogelhok zat koffie te drinken 
voelde jij je de koning te rijk. 
Het meeste kon jij genieten met de kinderen en 
(achter)kleinkinderen om je heen, met je grote 
passie, voor de natuur, vogels en je koeien 
"achter Kortman", de weide in de Beekhoek. Je 
gedachten zette je op duurzaam linnen in olie
verf, je schilderde zoals je je voelde. Ma was 
alles voor je, haar ziekteverloop en overlijden 
bijna 6 jaar geleden heeft jou tot het laatst aan
gegrepen. Na het overlijden van Ma ging het 
steeds iets minder met je. Gelukkig kon je door 
de goede zorg van Carint en je kinderen thuis 
blijven wonen en in alle rust sterven. 
We zullen je missen in de kleine dingen die jij 
zag, het stobbetje wat een gezicht leek en een 
herfstblad met een mooie kleur. 

Pa, je bent nu waar je wilt zijn,,,,,,,,,,, bij Ma. 

Doe haar de groetjes van ons. 

Pa bedankt voor alles, 

Een gedachte geschreven door Pa. 

Gaansen vleegt nog oaver "t ven, 
Waar komt ze vot, Waar gaat ze hen. 
Wat ze vandaag wal nich hebt zéén. 
En wat ze hebt heurt , weet genéén. 

Mer ak dan zo naar boaven kiek, 
Dan bint wiej ja onmeunig riek. 
Met alle kinder um oons hen, 

En de Gaansen vleegt weer oaver "t ven 

Johan 
In dankbare herinnering aan 

Johan Kötter 

• 13 april 1922 
Losser 

t 11 oktober 2011 
Overdinkel 

Sinds 1949 echtgenoot van Annie Kötter - Rutgers 
Sinds 2005 weduwnaar van Annie Kötter - Rutgers 

Wij bedanken jullie voor de aandacht en 
belangstelling tijdens zijn leven en jullie mede

leven na zijn overlijden. 

kinderen en (achter)kleinkinderen. 


