
Wilt u in uw gebeden blijven gedenken 

Eusebius Albertus Josef Koning 
Hij werd op 21 maart 1910 in Losser 
geboren. In zijn geboortedorp sloot hij 
zijn kerkelijk huwelijk op 22 septem
ber 1937 met 

Geertruida Geziena Susanne Burink. 
Even naar het postkantoor, dan weer 
in de tuin, een kort moment op de bank 
voor een kleine rust, die plotseling werd 
omgezet in een eeuwige rust. In zijn 
eigen huis overleed hij op 7 mei 1985. 
Hij ontving het H. Oliesel en werd be
graven op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparochie te Losser 11mei1985. 

Zijn vader stierf toen ~.ii 20 jaar ?ud 
was. Hij zag het als z11n morele plicht 
om als oudste uit een gezin van 5 kin
deren in een moeilijke tijd als kostwin
ner op te treden. 
Hij werkte 48 jaar in dez~llde fabriek, 
en sociaal bewogen als hij was, voel
de hij mee met de noden van zijn mede· 
mens. 
Buiten de ploegendiensten om bewerkte 
hij zijn stukje land, om als extraatje 
eerst zijn gezin en later ook zijn 5 ge· 
trouwde kinderen trots te kunnen ver· 
rassen met verse groente. 

Credo Pugno en andere geloofszaken 
stonden hoog in zijn vaandel geschre
ven. Hij was diep gelovig, devoot, ge
degen en zacht van karakter. 
Geen boterham zonder gebed en geen 
zondag zonder H. MiL 
In latere jaren schepte Pa er genoegen 
in om samen met Ma, Losser en om
geving per fiets te verkennen en zo
doende samen te genieten van een 
mooie levensavond. 
Hij was trots op de goede familieband 
en met verjaardagen en familiefeest1es 
bewoog hij zich graag tussen zijn fa. 
milie, kinderen en kleinkinderen. 
Onophoudelijk was zijn medewerkende 
zorg voor ons, zijn gezin. WiJ zullen 
hem dan ook node missen. HiJ deed 
zijn best en God was zijn toeverlaat. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het plotselinge 
overlijden van mijn lieve man'. onz~ 
zorgzame vader en liefste opa, zijn WIJ 
u zeer dankbaar. 

G. G. S. Koning-Burink 
kinderen en kleinkinderen 


