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Lieve Johan, ik zou het van de daken willen schreeuwen en aan de wereld 
willen laten zien. Het mooiste wat me ooit is overkomen, ben jij - en zal 
dat blijven bovendien! Mijn manneke, kusjes ... Riet 

Lieve Paps, strijd der titanen, Que Sera, Alle Menschen werden Bruder ... 
Doe je best straks, de kracht heb je! Dikke knuf .. . Meriam 

Lieve Paps, je zei 'de lente haal ik niet meer' ... maar de lente kwam dit jaar 
eerder en uitbundiger dan ooit tevoren ... Speciaal voor jou! Puur natuur, 
zoals jij. Dat houd ik vast, neem ik mee. Alle liefs ... Anita 

Lieve Johan, ik doe met liefde wat je me gevraagd hebt. Bedankt! Jos 

Lieve Johan, voora l op de mom enten waarop we samen even 'alleen' 
waren stond jouw deur vaak een beetje meer open en maakte je me deel
genoot van je leven maar ook van je gevoel. 
Mooi en waardevol. .. Gerard 

Lieve Opa, bedankt dat je er was. Je was mijn maatje en jij blij ft mijn 
maatje. Dikke kus en heel veel liefs ... Yannick 

Lieve Opa, ik hoop dat het boven heel veel beter is dan "get wa" . Je bent 
lief en mijn hartendief. Heel veel knuffeltjes ... Carly 

Lieve Johan, we kenden je vooral op afstand en van de verhalen. Toch 
mochten we de laatste weken zomaar heel erg dichtbij je zijn ... Bijzonder 
en waardevol. Lieve groetjes ... Yvonne en Paul 

Ik hou van jou, ik hou van jou 
een dag, een jaar, een eeuw 

ik weet dat liefde lente is 
maar ook een beetje sneeuw 

Jofian Scfiejfer 

Losser, 7 maart 1932 Oldenzaal, 11 april 2014 

Zoveel wenskaarten, mooie berichten, 
hoe bijzonder en goed kan zoiets voelen. Dank hiervoor. 
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