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Na een leven vol warmte en hartelijkheid is op 
67-jarige leeftijd te vroeg overleden m11n lieve man 
en onze fijne vader en opa 

Marinus Koning ter Heege 
Hij is geboren op 5 augustus 1932 en gestorven 
op 18 maart 2000 1n Stad Delden Op 23 maart 
2000 was zijn Uitvaart 1n de parochiekerk van de 
H. Blasius. waarna w11 hem te ruste hebben 
gelegd op het R.K. kerkhof in Delden. 

Net nou mama goed herstelt van haar zoveelste 
operatie en ze al weer voorzichtig plannen voor 
de toekomst maakten, 1s hij t11dens zijn middag
slaapje overleden. 

Wij verliezen een man en vader, die altijd voor 
ons klaarstond en voor wie niets teveel was. Al· 
tijd kon je bij hem terecht. 
Hij was een echte familieman, opgegroeid als 
tiende kind in een gezin van twaalf met een hele 
sterke onderlinge band. Hij was graag onder de 
mensen: tijdens zijn werk als boekhouder, bij de 
voetbal, op het koor, op de ijsbaan en bij de 
rolstoelvierdaagse. 

Hij gaf veel, maar vroeg ook veel aandacht, 
omdat hij wel eens verdrietig of teneergeslagen 
was. Met name gesteund door mama werden de 
dalen echter overbrugd en werd het positieve van 
het leven weer opgepakt. 
Voor zijn kleinkinderen had hij een hele speciale 
plaats in zijn warme hart. Als trotse opa kon hij 
uren met hen spelen, fletsen, wandelen, voetbal
len of hartenjagen. 
Hij was een vriend voor alle kinderen. Tientallen 
Rood Zwart welpjes heeft h1J voetbalplezier ge
bracht. Trots was hij als er weer een van zijn 
jongens in het eerste elftal kwam . 
Als hij door zijn geliefde Delden of Twickel fietste, 
had hij voor iedereen een groet of een vriendelijk 
woord. 

Gelijkheid, oprechtheid en rechtvaardigheid wa
ren voor hem de belangrijkste waarden. Deze 
waarden willen wij voortdragen, zodat hij daar
mee in de toekomst onder ons voortleeft. 

Wij danken u heel hartelijk voor uw blijk van me
deleven. 

Willy, kinderen en kleinkinderen. 


