


Een dankbare herinnering aan 

JAN KONNIK 
echtgenoot van 

Marie Konnik - Zleverink 

Hij werd op 2 april 1921 te Silvolde onder de 
gemeente Wisch geboren en kreeg de doop
namen Johannes Henricus. 
In de avond van 30 december 1999 overleed hij 
in De Molenberg te Groenlo. 
De dienst ten uitvaart vierden wij op 5 1anuari 
2000 in de parochiekerk van de H. Calixtus. 
In de verwachting van de verrijzenis ten leven 
hebben wij hem daarna te ruste gelegd op de 
r.k. begraafplaats te Groenlo. 

Met zijn ouders kwam hij uit Silvolde naar het 
Eibergse Veld onder de gemeente Eibergen. 
Daar kreeg hij de verbondenheid met de natuur 
als het ware met de paplepel ingegoten. H11 zou 
altijd een buitenmens blijven en daarin ook ZiJn 
brood verdienen thuis en bij anderen. Op deze 
plek zou hij ook zijn ouders samen met zijn 
echtgenote tot een goed einde brengen. 
H11 was een vriendelijk man, die dit ook uit
straalde in de omgang met zijn echtgenote en 
met de mensen die hij op z11n weg ontmoette. 

De ontmoeting met mensen, het maken van 
een praatje waren zijn grootste liefhebben1en 
en dan voelde hij zich op zijn best. Als een 
tevreden mens ging hij zijn gang, een man van 
de klok, genietend van zijn werk maar ook van 
z11n hobby's zoals kaarten en fietsen. 
Te vroeg kreeg hij met ziektes te kampen naar 
lichaam en geest. Een lange ziekenhuis opna
me werd zijn deel. Via het verpleeghuis 'Het 
Wiedenbroek' in Haaksbergen kwam hij uitein
delijk in De Molenberg te Groenlo terecht. 
Hij bleef overal dezelfde vriendelijke man, 
tevreden met het lot dat z11n deel werd, tevre
den en gelukkig met de goede zorg die hij 
mocht ontvangen. 
Uiteindelijk werd het contact met hem steeds 
moeilijker, zodat het goed was dat hij in vrede 
van ons heen kon gaan. 
Wij danken onze God voor de goedheid en 
vriendelijkheid waarmee hij de onze was. Moge 
hij nu, bevrijd van alle ziekte, delen in het leven 
van de Levende. Moge hij blijven leven in onze 
harten. 

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

M.A. Konnik - Zieverink 


