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Een dankbare herinnering aan 

JOHANNES WILHELMUS JOZEPHUS 
KONINGS 

echtgenoot van Berendina Johanna Rondeel 

Hij werd op 19 februari 1924 te Groenlo 
geboren. Gezalfd met de olie der zieken en 
begeleid door onze gebeden is hij tegen de 
middag van woensdag 2 december 1998 
overleden in het Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix te Winterswijk. De eucharistie bij zijn 
uitvaart vierden wij op 5 december in de 
parochiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. 
In de verwachting van de verrijzenis ten 
leven namen wij daarna afscheid in het cre
matorium De Slangenburg te Doetinchem. 

Zijn gedachten gingen al uit naar het vieren 
van het 40-jarig huwelijksfeest op 21 april 
van het volgend jaar. Maar op de sterfdag 
van zijn broer Anton, eind mei, kreeg Hans 
van de dokter te horen dat hij ernstig ziek 
was. Er volgde een weg van bang wachten 
en hoop, van goede berichten en toch ook 
van veel pijn en angst. En eerder dan ver
wacht kwam hij aan zijn ziekte te overlijden. 
Hans was een bescheiden en rustige man, 
die het liefst wat op de achtergrond bleef. 

Hij was gelukkig in zijn huwelijk en daarin 
een lieve en attente echtgenoot. 25 Jaar 
dreef hij zijn lectuur- en kantoorboekhandel 
in de Beltrumsestraat te Groenlo, waardoor 
hij een regelmatig contact had met de 
Grollenaren met wie hij zich Grollenaar voel
de. Hij hield van fietsen in de natuur, een 
kaartje leggen, van gezelligheid. Hij was 
mede-organisator van de jaarlijkse bejaar
dentocht in onze stad. Zijn grote passie was 
kegelen zowel recreatief als in wedstrijd ver
band. En de kegelclub UTO had in hem een 

·groot stimulator en bezieler. En al ernstig 
ziek, zocht en vond hij daar toch de gezellig
heid met zijn kegelvrienden. Zo is hij in een
voud en tevreden zijn levensweg gegaan. 
Zo beleefde hij als trouwe medeparochiaan 
ook zijn geloven. In dit geloven en vertrou
wen hebben wij afscheid van hem genomen 
en hem toevertrouwd aan Gods liefde en 
zorg. Moge hij rusten in vrede. Mogen wij de 
kracht krijgen om zonder Hans verder te 
gaan op onze levensweg. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens 
zijn leven, in zijn ziekte en na zijn overlijden 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Diny Konings-Rondeel 
Fam. Konings 


