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Een dankbare herinnering aan 

Antonia Maria Rondeel - Wolthaar 
sinds 9 maart 1970 weduwe van 

Hendrikus Theodorus Rondeel 

Zij werd op 19 juni 1908 te Zwolle geboren. In haar 
jeugd verhuisde zij met haar ouders naar Groenlo waar 
zij haar verdere leven zou blijven wonen. Zij overleed in 
de vroege morgen van maandag 29 januari 2001 in De 
Molenberg te Groenlo. De viering ten uitvaart vond 
plaats op 1 februari - het was haar trouwdag in 1933 -
in de parochiekerk van de H. Calixtus. In de verwachting 
van de verrijzenis ten leven namen wij daarna afscheid in 
het crematorium De Slangenbyrg. 

Zij mocht de gezegende leeftijd van 92 jaar bereiken, de 
leeftijd van de hele sterken. En met haar waardige, stra
lende en vriendelijke verschijning leek zij er telkens jon
ger op te worden. Maar het laatste jaar zagen wij haar 
krachten toch langzaam achteruit gaan. En hoewel zij 
nog graag wilde leven, was zij niet bang voor de dood. 
Het is goed dat zij, uitgeput aan krachten, in vrede heeft 
mogen sterven, dankbaar dat zij zo lang de onze mocht 
zijn. 
Voor alles had zij een innige en goede band met mij, 
haar enige dochter, Diny, haar steun en toeverlaat, 
mede ook omdat zij meer dan 30 jaar weduwe was. 
Ook had zij een goede band met het gezin van haar 
neef Joop Roelofsen, die zij in zijn jeugd als een tweede 
moeder had verzorgd en opgevoed. 

Het was fijn om haar te bezoeken en met haar op te 
trekken, vooral ook toen zij het laatste stuk van haar 
leven in De Molenberg verbleef. Zij was er een tevreden 
bewoonster, altijd dankbaar voor wat verzorgenden en 
anderen voor haar deden, het was altijd goed. Ze zou 
nooit klagen. Daarbij genoot zij van de aandacht die 
mensen voor haar hadden en kwam ze je altijd met een 
stralende lach tegemoet. 
Zij kwam graag goed verzord voor de dag. Regelmatig 
naar de kapper hoorde er bij. En tot het laatst was er 
voor haar geen mooier cadeau denkbaar dan een nieu
we fleurige jurk. 
Vorig jaar nog genoten wij samen van een prachtige 
boottocht met de Zonnebloem, zij was er vol van. 
Ook bezocht zij twee keer familie in Canada. 
En in haar geloven vond zij de kracht om het leven iede
re dag opnieuw aan te kunnen, iedere dag was een 
geschenk voor haar. 

Ik heb mijn moeder niet verloren, daarvoor gaf zij mij te veel. 
Wat zij mij zei dat blijf ik horen, van wat ik ben is zij een deel. 
Ik kom haar overal tegen in wat ik doe, in wat ik laat 
Zij was en blijft voor mij een zegen. waarvan het spoor 
steeds verder gaat. 

Voor uw belangstelling en meeleven, voor uw liefdevolle 
zorg en aandacht voor haar, tijdens haar leven en na 
haar overlijden, zeg ik u oprecht dank. 

Haar dankbare dochter Diny Konings - Rondeel. 




