
 
Diep bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan 

zijn leven, hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van 

 
de heer 

 

Johan - Reino Kannas 
 

Liefdevolle echtgenoot van mevrouw Cristel de craene 
 

Geboren te Gent op 11 september 1954 en 
overleden in het UZ Gent op 14 november 2021 

 
 

Advocaat op rust 

 

 
 

––– 

 
 
 

We staan niet altijd stil bij het woordje “samen”, 
maar het is een groot gemis, 
als “samen” uit je leven is. 

 
 
 

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaats vinden in het Crematorium Westlede,  

Smalle Heerweg 60, 9080 te Lochristi  

op maandag 22 november 2021 om 13.00 uur. 
 

Samenkomst in de inkomhal omstreeks 12.45 uur. 
 
 
 
 

Inloggen op de livestream kan ook op de link naar het platform: 
https://crematoriumwestlede.livestream.fdesigner.eu/login 

met de logincode: JohanKannas. 
 
 
 
 

 

 
Dit melden u met diepe droefheid: 

 
 Zijn liefdevolle echtgenote Cristel 
  

Zijn oogappels Mollydot †, Stientje †, Fierke Fay, Schanulleke 
 Tweeke, Marieke, Rozeke, Billy en Bewakertje 

 
Zijn ouders Heiki Kannas † en Celesta Pineroy † 
 
Zijn schoonouders Arthur de craene † en Nicole Cantaert 
 
Zijn neef Jarl Paul Madsen en Anne-Sissel 

 Jo-Remi Madsen, Magdalena en Milja 
 An-Elisabeth Madsen en vriend 
  
 Zijn schoonbroer Peter en Yvonne 
 Kimberley en Wesley 
  Giovanni en Jordy 
 
 Zijn schoonzus Christine en Yves 
 Ilona en Vincent 
  

Zijn schoonbroer Benjamin en nonkel Julien 
 
Zijn nichtjes Jacqueline Thibau en Marie-Christine Thibau 
 
en zijn talrijke goede vrienden. 

 
De families de craene - Madsen en aanverwanten. 
 
 
Met oprechte dank aan het medisch team, intensieve zorgen en de dienst hartchirurgie  
van het UZ Gent, alsmede bijzondere dank aan zijn huisarts, Dr. K. Pelgroms. 
 
Johan was erg begaan met het lot van de dieren. Hij wenst geen bloemen noch kransen,  
maar het zou hem een groot plezier doen te weten dat “De kattenbrigade-een tehuis voor blutskatjes”, 
verder gesteund wordt na zijn dood. Een geheel vrijblijvende bijdrage kan gestort worden op het 
rekeningnummer BE76 0343 2538 0195. Nadien zal het bedrag persoonlijk aan deze organisatie 
overhandigd worden, waarvoor dank. 
 

 
Rouwbetuigingen: 
P/a Beukenlaan 88, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Online: www.verniers-jossa.be 

 
 

https://crematoriumwestlede.livestream.fdesigner.eu/login

