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Dankbaar en liefdevol 

Dankbaarheid voor een man waarvan je zegt 
dat eenvoud hem siert, wars van alle toeters en 
bellen: 'doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeçf. Juist door zijn eenvoud is hij groots 
voor zijn omgeving; voor moeder waarmee hij 
zestig jaar lang alles heeft gedeeld,; tranen va.n 
plezier, maar ook tranen van verdriet; voor Zijn 
kinderen die in hem een trotse vader hebben vol 
humor en wijsheid; voor zijn kleinkinderen, 
waarvoor hij een prachtige opa is vol belang
stelling voor hen. 

Dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde tus
sen vader en moeder. De zorg voor elkaar, 
zeker ook de laatste jaren toen de gezondheid 
van vader minder werd. Moeder die hem ver
troetelde en met alle liefde verpleegde. Vader 
die het moeder niet te moeilijk wilde maken en 

zorg bij haar wilde wegnemen. Uit liefde voor 
elkaar. 

Dankbaar voor het goede dat hij de kinderen 
leerde; van het plakken van een band tot het 
nadenken over het leven; wat wel kan en niet. 
Dankbaar voor zijn voorbeeld in zijn hele 
wezen. Dankbaar voor de vlam die hij aan ons 
allen heeft doorgegeven, aan zijn kinderen en 
zelfs al aan zijn kleinkinderen. Het eeuwige 
leven van vader zit in ons. 

Dankbaar voor zo'n fijne opa, die oprecht 
belangstelling had voor zijn kleinkinderen; 'Hoe 
gaat het op school?' of 'Heb je nog gevoetbald?' 
Een feestje zonder de kleinkinderen was voor 
hem geen feestje, dan ging het niet door. 

Als je dierbare man, vader en opa overti/'dt dan 
heb je verdriet, dan doet dat piJn. Je wit geen 
afscheid nemen. Dat doen wij ook niet; in ons 
hart, in ons leven is Johan Kanter vast veran
kerd. 
En troostend klinkt tussen het verdriet door: 'Zo 
moet het wezen. Het is goed zo'. 

Voor alle belangstelling voor mijn lief, onze fan
tastische vader en opa, danken wij u. 

Truus Konter - Bossmk 
Kinderen en kleinkinderen 

Overdinkel, 7 oktober 2004. 


