
Ter dankbare herinnering aan 
mijn man, onze vader en opa 

Albertus Johannes Konter 
echtgenoot van Anna Maria Hogelucht. 

Hij is 8 februari 1906 te Gronau (BRD) 
geboren. Gesterkt door de zalving der 
ernstige zieken overleed hij 3 juni 1986 
te Overdinkel. Daar werd hij 6 juni 1986 
begraven op het r.k. kerkhof. 

Na een lang welbesteed leven en na 
een moedig gedragen ziekbed is mijn 
lieve man, onze bezorgde vader en opa 
van ons heengegaan. 
Groot gebracht in een gezin en in een 
tijd waarin veel menselijk leed was, had 
hij ervaren hoe belangrijk het is mee te 
leven en elkander te helpen. Op aller
lei wijze heeft hij in zijn leven getracht 
de behoeftige mens te helpen door raad 
en daad bijzonder in de oorlogsjaren. 
Als gelovig katholiek droeg hij zijn 
levensovertuiging uit door persoonlijk 
actief te zijn in het jongerenwerk en 
bij de opbouw van de nog jonge pa
rochiegemeenschap van Overdinkel. 
Zijn meer dan 60-jarig lidmaatschap 
van het parochiële kerkkoor mag dan 
ook worden gememoreerd. 

Door zijn correcte arbeid, zijn mede
menselijkheid en zijn verknochtheid aan 
geloof en kerk is zijn leven niet alleen 
voor zijn gezin maar ook voor de hele 
gemeenschap tot zegen geweest. 
Terecht heeft hij de onderscheiding 
.,Pro Ecclesia et Pontifice" ontvangen. 
Voor alles was hij echtgenoot, vader en 
opa. Zijn beste zorg en tijd heeft hij be
steed aan zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen, Zij wisten dat. Daarom heb
ben zij samen man, vader en opa trouw 
bijgestaan tijdens zijn lang ziek zijn en 
in zijn laatste uren. 
Hij heeft zo vaak gebeden: ,,H. Hart 
van Jezus : ik vertrouw op U". Moge 
zijn vertrouwen nu vervuld worden in de 
vreugde en de rust van Gods huis. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn innig geliefde man, onze zorg· 
zarne vader en opa, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

A. M . Konter-Hogelucht 
kinderen en kleinkinderen 




