
Hij wist precies wat hij wilde, was 
standvastig van karakter en vormde 
zich in vele opzichten 'n eigen mening 
waar hij voor uit durfde te komen en te 
verdedigen, en waavan hij niet licht 
mear af te brengen was. 

Na 't sterven van zijn tweede vrouw, 
heeft hij in zijn oude dag heel duide
lijk en heel bewust gekozen voor zijn 
eigen manier van leven, naar z'n eigen 
inzicht. Hij was een man van orde op 
zaken, en hij had alles precies op pa
pier staan en geregeld, zoals hij het 
zelf wilde. 

Kort na zijn 85e verjaardag is hij 
ernstig ziek geworden, en deze ziekte 
duurde maar enkele dagen. Op de dag 
van zijn overlijden heeft hij nog zich
zelf verzorgd In het ziekenhuis. 

Hij heeft een genadige dood gehad. 
Zeer velen zullen een dankbare herin· 
nering bewaren vol respect voor deze 
markante persoon. 

HIJ RUSTE NU IN VREDE. AMEN! 

Gaarne wi l ik U dankzeggen, die door 
uw reactie getuigde van uw meeleven 
met het overlijden van de heer 
Freek de Koning. 

H. G SNIJDERS. 
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Ter nagedachtenis aan 

FREDERICUS LAMBERTUS 
DE KONING 

Begiftigd met Pro Ecclesia et Pontifice 

weduwnaar van 
MARIA MARTINA NOBBENHUIS, 

eerder van Aleida Maria Nobbenhu1s. 

Hij werd geboren te Schiedam op 
20 januari 1001 en vertrok naar Twente 
in 't begin van de dertiger jaren, waar 
hij schilder was voor diverse bedrijven 
en later opzichter schilderswerken 
voor de R.K. Woningbouwvereniging 
"Ons Huis" te Enschede. Hij was een 
harde werker voor de vakbondsbe
langen binnen de voormalige K.A.B en 
ontving daarvoor erkenning in de pau
selijke onderscheiding. 
Hij huwde pas op 49-jarige leeftijd en 
had een huwelijk van 21 jaren. Na het 
overlijden van zijn vrouw huwde hij 
enige tijd later met haar zuster, en dit 
huwelijk duurde 10 jaren. De laatste 4 
jaren heeft hij alleen doorgebracht, 
vooral ondersteund door Annie in het 
huishouden en Hennie in het zakelijke 
vlak en de Pastor op het geestelijke 
gebied. - Hij ontving het H.Sacrament 
der Zieken op 24 februari 1986 en over-

leed in het Streekziekenhuis Midden 
Twente, afdeling Gerardus Majella op 
26 februari 1986. De uitvaartmis vond 
plaats op 3 maart 1986 in de Onze 
Lieve Vrouwe parochie van Hengelo 0. 
en de begrafenis daarna op de r.k.be
graafplaats aan de Deurningerstraat, 
eveneens te Hengelo 0. 

t 
Hij was een man, die grote waarde 

hechtte aan familiebanden, en moeite 
nam om die contacten te onderhouden 
en te bewaren tot en met neven en 
nichten, hier te lande en ook overzee. 

Hij was een man met een sociale in
stelling, die zich altijd openstelde voor 
de zwakkere in de maatschappij. 
Binnen de voormalige K.A.B. zette hij 
zich in voor zijn medearbeiders op een 
zodanige overtuigende wijze, dat hij 
daarvoor erkend werd met een pause
lijke onderscheiding. 

Hij was een man, die recht door zee 
ging, in alle opzichten eerlijk, óók als 
het voor wie dan ook pijnijk zou zijn. 
En onoprechtheid was voor hem on
verdraaglijk. 

Hij was een goed en godsdienstig 
mens, die heel veel steun verleende 
aan diverse missiewerken en hulpver
leningsorganisaties. 


