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Vrijdag maart is er tussen en uur
etsnonenemenetlecraMnavdiehcsfamodiehnegeleg

condoleren in uitvaartcentrum Steenbrugge Raalterweg
te Diepenveen
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uitnodigen zal zaterdag maart om uur plaats
vinden in de Grote of Lebuïnuskerk Grote Kerkhof
te Deventer Voor aanvang van de dienst is er tussen

en uur gelegenheid om afscheid van Marcel
te nemen

Aansluitend circa uur begeleiden wij Marcel naar
de algemene begraafplaats Steenbrugge Raalterweg
te Diepenveen
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ontmoeten in de bovengenoemde kerk
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een persoonlijk bericht www memori nl marcel-koning
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eeuwige armen
zijn onder je
vleugels van liefde
van voor alle tijden
gedragen op de wind van Zijn Geest

Erg verdrietig zijn wij dat onze lieve zoon en broer, zo 
plotseling, niet meer bij ons is. Wij putten troost uit de 
wetenschap dat hij nu bij zijn Hemelse Vader mag zijn.

MARCEL KONING

Deventer, 4 april 1994 - Valfréjus (Frankrijk), 7 maart 2017

Wat heb je ons geraakt en verblijd met je gedrevenheid,
enthousiasme, passie en bovenal heel veel liefde.

We zijn zo trots op jou.

je liefde, je passie
je geloof, je dromen
je moed, je compassie
je energie, je uitstraling, 
je manier van leven
alles 

alles aan jou vond ik
PERFECT 

Mijn eerste, unieke en allergrootste liefde van mijn   
leven moet ik missen.

Samen droomden we de mooiste dromen en genoten 
we intens van de tijd die we kregen, waarin we elkaar 
mooier maakten. Rijk in de liefde waren we, zo rijk dat 
we het aan anderen uitdeelden.

In het niet te omschrijven gemis dat ik voel, ben ik    
dankbaar voor de tijd die we samen hebben geleefd.

Ooit komt er een dag...

Marcel, ik hou van jou!
niet te verzoenen is het leven

teneinde nog het meest
te kunnen zeggen het is even 

tussen twee stilten luid geweest

  Naar J.C. Bloem

Han en Dinie
Christian en Hilly
Laura en Herbert Erika


