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THEODORAGERARDAJOHANNA 
KONINGS 

weduwe van 

Johannes Hendrikus Spierings 

Zij werd op 15 ~epternber 1907 te Groenlo geboren. 
Zij overleed tegen de avond van maandag 6 novem
ber 2000 in De Molenbcrg te Groenlo. De vienng ten 
uitvaart hielden wij op 10 november in de parochie
kerk van de Il. Calixtus. In de verwachting van de 
verrijzenis ten leven hebben wij haar daarna te ruste 
gelegd op de r. k. begraafplaats te Groenlo. 

Zij mocht de leeftijd van de hele sterken bereiken, 93 
jaar. Maar toen waren haar krachten nog tamelijk on
verwachts ook geheel op. In vrede ging zij van ons 
heen. Met haar konden wij terugkijken op een goed 
en gelukkig leven, dat zich helemaal afspeelde 111 
Groenlo. de stad die haar lief \vas. Zij had het goed 
met haar man Jan. door wie zij op handen werd ge
dragen. Zijn overlijden in 1973 betekende dan ook 
een groot verlies voor haar. Maar gelukkig had Lij een 
goede plek in het gez111 van haar dochter Ans en 
schoonzoon Theo. 7.1j was een vrouw die '' ist ''at zij 
wilde en het op prijs stelde dat daar ook rekening mee 

\Verd gehouden. Daarbij was 1ij eerlijk in wat 1ij zei 
en deed. ~aaien en leLen \Varen haar grootste hoby · s. 
De IJemkinderen namen een belangrijke plaats 111 111 

haar leven en zij hadden in haar een goede en lieve 
oma. Zij mocht de komst van haar eerste achter
kleinkind nog beleven. maar toen waren haar krach
ten naar lichaam en geest al zó afgenomen, dat ZIJ dit 
niet meer helemaal meemaakte. Intussen \\BS 1ij via 
een aanleunwoning, het verzorging~huis De Molen
bcrg, dan ook in de verpleegafdeling terecht gekomen. 
Dank1ij de uitstekende LOrg heeft Lij daar een hele 
mooie en goede le\ensB\Ond gehad. Het is goed dat 
haar diepste wens. om met haar Jan herenigd te wor
den, in vervulling is gegaan. Wij vragen de Heer van 
het leven, in wie zij oprecht geloofde, haar een goede 
plaats te geven in zijn huis. Moge zij leven en rusten 
in Yrcde. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar le
ven en na haar overlijden. zeggen wij u hartelijk dank. 
Een speciaal \\OOrd van dank aan alle verzorgenden 
in De Molenberg. 

Dat was heel goed. 

Ans en Theo, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


