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Hij hield van ons. 
wij hielden van hem. 

Dankbare herinnering aan 

Seppe Konings 
sinds 1 augustus 1951 

ech tgenoot van Wies de Leeuw 

t:. 29-10-1923 t 12-12-2004 

De uitvaartdienst had plaats te Hoogerheide, 
gevolgd door de crematie te Bergen op 

Zoom op 17 december 2004 

Toch nog onverwacht hebben wij afscheid moe
ten nemen van Seppe, ons pa en opa Hij werd 
geboren te Hoogerheide, als 10de van 13 kinde
ren. Tijdens de oorlogsjaren moest hij als dwang
arbeider naar Duitsland. Daarna werkte hij bijna 
25 jaar bij steenfabriek de Vijver te Hoogerheide 
Dit waren zware jaren. In 1968 begon hij bij de 
Gemeente Woensdrecht als medewerker in de 
buitendienst. 
N op vnj jonge leeftijd kreeg htJ problemen met 
Ztjn gezondheid In 1981 onderging hij een hart-

operatie. Daarna ging het weer beter. Ruim 53 
iaar was hij getrouwd met Wies Trots was hij op 
hun kinderen en kleinkinderen. Tot het laatste 
moment was htj intensief betrokken bij alles wat 
ze deden. Kaarsjes werden opgestoken als er 
iets belangrijks was. En pa zei dan altijd: 't komt 
goed! Nadat hij gestopt was met werken kreeg 
zijn leven een socialer karakter. Jarenlang was hij 
gastheer voor Stichting 't Opkikkertje op Family
land Hij ontving de gasten met koffie en een 
bloemetje en altijd was er ltJd v00< een praatje 
Z1in zorgzaamheid werd zeer gewaardeerd dOO< 
de gasten. Voor dit werk kreeg hij een konmldtjke 
onderscheiding. Ondanks zijn steeds minder 
wordende gezondheid, klaagde hij niet. Hij bleef 
opt1m1stisch. ·ze kunnen van mij d'r toch niet één 
van 20 meer maken, we gaan zo maar door", zei 
htjvaak. 
De laatste jaren zag Je hem altijd samen met moe
der. Samen naar de kerk. de bingo. om bood· 
schappen, of zo maar een blokje om. Zondag
middag wandelend in de Duinstraat met moeder. 
liet z11n hart dat zo warm zorgzaam geklopt heeft 
voor z'n allernaasten en vele anderen het afwe
ten. Wij moeten nu zonder hem verder. Dankbaar 
ziin wij voor al zijn liefde en goede zorgen. 

Dank voor uw medeleven 
17-12-2004 

Wies Konings - de Leeuw 
kinderen en kleinkinderen 


