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In vrede 

Jacobus Albertus Konter 
>C 1'1• 1 v~n Johanna Grada Nijlant 

Hij is ·~ aepr. loJI te Stad Vollenho re geboren. 
Voorzien van de geLademiddelen der Kerk, 
overleed hiJ 20 okt. 1971 te Overdinkel. Onr 
werd 23 okr. d.a.v. u;o Jicbaam te rusre gelegd 

op bel r.k. kerkhof. 

Toen de herfststormen over het land joegen Qn 
de tekenen van de vergankeli.1khe1d m de na
tuur overal zichtbaar waren, verwisselde een 
lieve mdn, een zorgzame vader, opa en familie
lid in alle rust her vergankelijke met het onver
gankelijke. 
Een rijk çievarieerd leven is afgesloten. Zijn ar. 
beid, zorg en roew1jdmg gold zijn huwehJk en 
z11n fijn gezm ZiJn huis wa$ een echt thuis voor 
kinderen en kleir.i:inderen. 
Naast ZlJO 90110 besteedde h11 veel tijd en werk 
adn act1v1'otton in het qem~enschapsleven van 
kerk en dorp. 
H11 was een man met een beider inzichr en met 
een groot doorz<>:tmgsvermogen. HlJ zag wat 
mmseb]l: v.aa voor de dorpsgemeenschap en 
•ene zich er voor m . 
Boven all1ta was h11 een man van diep geloof, 
gehechr aan de Kerk Vol overgave w11dde hl) 
zich toe aan de luister van de eredienst. 
60 Jaar was hij een rrouw lid van het zangkoor. 
Daarvoor onrvmg hij een pausehjka onder
scheiding van verdiensteu "Bene Meranti". 
Op een hoge leefliJd heeft hij zijn leven ge 
eindigd. F.en grc,te troosr is het voor allen die 
hem mochten kenneu, dat hij een trouwe dte· 
na3r van do mensen en veto de Heer is geweest. 
Dat de Heer hem bmnenleide in de hemelse 
vreugde 

Dat hij ruste in vrede 

Druk de Lange - Losser 

Voor uw bhJken van deelnemmg b11 het over 
lijden van mijn innig g~hefde man, onze lieve 
en zorgzame vader en opa, z1Jn wiJ U zeer 
dankbaar. 

J C . Kor.Ier N11lant 
kinde:en, behuwd - e n .KJemkinderen 


