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TEÓFILO DE KONING

* 8 april 1927
† 11 november 2015

Helmond 1962
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veel invloed op hem had gehad.” Ze konden er samen om lachen, 
want gevoel voor humor had Teo in hoge mate. In het voetspoor 
van zijn oom broeder Lidwino de Koning ging Teo op twaalfjarige 
leeftijd naar ons juvenaat in Zevenaar. In 1947 legde hij zijn eerste 
gelofte af. Hij zou 68 jaar lang onze medebroeder blijven.

Zijn karakter maakte hem geschikt om leiding te geven. Dat vond 
hij niet altijd een pretje. Hij was meer een man van doen, dan be-
stuurlijk achter een bureau zitten. Toen hij in 1958 werd benoemd 
tot overste van Helmond, zei hij tegen zijn 34 huisgenoten: “We 
doen het samen, in een sfeer van welwillendheid”. 
Hij bofte. Want het oude klooster aan de Molenstraat werd verla-
ten. De broeders gingen aan de Ruusbroeclaan een splinternieuw 
klooster betrekken. Br. Erhard mocht dan wel de bouwheer zijn 
namens het bestuur van de FIC, Teo volgde bij wijze van spreken 
de bouw van uur tot uur. “Gevraagd en ongevraagd leverde ik 
ideeën aan en gaf suggesties, die helaas niet altijd werden ge-
waardeerd.” We zien zijn gezicht voor ons, hoe hij deze zin uit-
sprak.

“Teo was in hart en nieren een broeder en hij maakte dat woord 
ook in zijn leven waar” staat er terecht boven zijn rouwbrief. Hij 

Teófilo de Koning

Teófilo is geboren op 8 april 1927 in Schiedam. Hij leg-
de op 15 augustus 1947 zijn geloften af in de FIC. Op 11 
november 2015 overleed hij in het Woonzorgcentrum De 
Beyart, Maastricht.

U leert me de weg door het leven te gaan.
Met U voor ogen is het leven een vreugde.
Wat is het goed nu uw hand op mijn schouder te voelen.
Daarom ben ik blij, heb ik geen zorg over lijf en leden.
U geeft mijn leven niet prijs aan de dood.
Wie trouw is aan U staart zich niet blind op het graf. 

 (Psalm 16 in ‘Altijd hetzelfde lied’)

De schrijver van deze psalm geeft in mijn ogen precies weer zoals 
Teófilo in zijn leven stond: diep gegrond in de aarde van Neder-
land, Spanje en Chili. Met Hem steeds onderweg, als een hand 
op zijn schouder. Zó leven geeft niet alleen rust en vrede, maar 
ook strijd. Mooie gevoelens komen en gaan. Soms laten die je als 
een vondeling achter. Heel je leven door, blijf je leren. Dat is een 
kwestie van eenvoud. En over die eenvoud beschikte Teo. Het 
was voor hem het kenmerk van het ware.

Broeder Toon Verkoijen zei eens plagend tegen zijn bestuurscol-
lega Teo “dat deze wel in de meest spirituele stad van Nederland, 
Schiedam, was geboren, maar dat die geestrijke drank toch niet 

Wim Swüste

Teófilo was born in Schiedam, and his uncle Lid-
wino de Koning was an FIC Brother too so no-one 
was surprised when at 12, Teófilo joined the trai-
ning school for the congregation. He made his first 
vows in 1947. Téo was a born leader, although he 
preferred to act himself. His style was one of wor-
king together in harmony, of being there when his 
fellow Brothers needed him. After a stint on the 
Provincial Council, he went to Miranda de Ebro in 
1977, then after four years he was sent to Chile 
where he was elected Provincial Superior. In 1994 
he joined the General Council for six years. Later at 
De Beyart in Maastricht he worked on many com-
mittees until his health no longer permitted that. All 
his life he walked with God’s hand on his shoulder. 
Now he has reached the Light.
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kon hij zich zeer verbolgen tonen over de militaire onderdrukking in 
Chili onder het bewind van Pinochet.

Zes jaar was Teo lid van het generaal bestuur. Hij vond het werk 
boeiend, maar hij was blij toen in 1994 er een nieuw bestuursteam 
werd gekozen dat internationaal van samenstelling was. Hier in De 
Beyart was hij overste van de Ludovicuscommuniteit, lid van de Cli-
entenraad, coördinator van de Infogroep, bereidde het Onderwijs-
congres in Indonesië (1986) voor, was lid van de Financiële Advies 
Commissie FIC, en was assistent van de missieprocurator. 
Hij had ook zitting in de werkgroep die inhoud en vorm ging geven 
aan de activiteiten binnen het nieuw verworven pand In de Rooden 
Leeuw. 
Teo was een meelevend en hartelijk mens. Voor zijn familie, waar hij 
veel om gaf, was dat zo; het gold ook voor zijn huisgenoten, zoals 
hier in De Beyart van de Overkantcommuniteit, waarvan hij zestien 
jaar lang lid was.

Na een ernstige beroerte, die een zwaar spoor trok op zijn mogelijk-
heden om nog goed te kunnen communiceren, bleef hij opgewekt, 
belangstellend en vriendelijk. Deze ziekte werd hem uiteindelijk fa-
taal. In vrede en omgeven door goede zorg van onze medewerkers 
hier in huis, maar zeker ook door de aandacht van familie, mede-
broeders en lokaal bestuur, ging hij van ons heen.

“U leerde me mijn weg door het leven te gaan.
Met U voor ogen was het leven me een vreugde.
Steeds voelde ik uw hand als steun op mijn schouder.
Ik staar me niet blind op het graf.”

Te leven in deze geest is een genade voor jezelf, maar ook voor je 
familie, vrienden en medebroeders. Zo leefde Teófilo onder ons. We 
zijn hem er intens dankbaar voor. Dat hij onder ons mag voortleven 
in respect en genegenheid.

Gerard Swüste, ‘Altijd hetzelfde lied. 150 psalmen bewerkt en toegelicht’. Uitge-
verij Skandalon Vught, september 2015. 

was een bedachtzaam man. Kon voorzichtig formuleren, zodat hij 
niemand kwetste. Hij toonde zich een uiterst behulpzaam mens in 
zijn communiteiten en bleek een betrouwbaar bestuurder.

“Een overste moet eerder een moeder dan een vader voor zijn me-
debroeders zijn,” zei de heilige Franciscus al. Teo was niet zo’n 
moederlijk type, maar toonde een grote bezorgdheid voor de men-
sen voor wie hij verantwoordelijk was. Dat bleek een van de ken-
merken van zijn wijze van leiding geven te zijn.

Na zijn overstenschap in Helmond en Venlo was hij elf jaar lang 
congregationele onderwijsinspecteur voor onze 74 basisscholen 
waaraan broeders toen les gaven. Hij is in die periode een aantal 
keren bij mij in de klas komen kijken. In Wehl maakte hij me er fijn-
tjes op attent dat ik wat meer aandacht moest besteden aan taal-
vaardigheid van mijn 56 eersteklassertjes. “Ja broeder Theophilo, ik zal 
mijn best doen. Maar hier in Wehl bennen de mens’n en de kind’ren 
écht niet zo spraekzaem”. 
Hij combineerde deze taak met het lidmaatschap van ons eerste 
provinciaal bestuursteam. Mede door zijn toedoen kwam het Cen-
trum Onderwijs Services van br. Anton van der Geest met succes 
van de grond. Eens in de maand op zaterdagmorgen was hij in Nij-
megen trouw present op hun stafoverleg.

“Het moeilijkste heb ik het in die tijd gehad,” zei Teo in een inter-
view, “toen mij gevraagd werd om onze internaten in Wehl, Weert 
en Amersfoort te sluiten. Sommige medebroeders namen mij die 
opheffing persoonlijk kwalijk. En dat deed me ontzettend veel pijn.”

Hij ging in 1977 werken op ons juvenaat in Miranda de Ebro in Noord 
Spanje. Hij bereidde zich goed voor op zijn taak en maakte zich de 
kennis van het Spaans meester. Na vier jaar vertrok hij naar Chili, 
waar hij tot zijn grote schrik na korte tijd tot provinciaal overste werd 
gekozen van de dertig broeders die daar leefden en werkten. “Het 
is soms een opgave om als broeder concreet gestalte te geven aan 
de gehoorzaamheid, als je voor zo’n zware taak wordt gevraagd” 
zei hij daarover. Met zijn intens gevoel voor recht en gerechtigheid 
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1940. Tekenles van Radboud Haarsma. 
Vier van deze leerlingen zouden later 
broeder worden. 
Drawing class taught by Bro. Radboud 
Haarsma. Of this group, four would 
grow up to become Brothers. 
1 Regalatus van der Kruk, 
2 Teófilo de Koning, 
3 Jo Tullemans,
4 Rembertus Melten

Haarlem 1956, 
St. Bernardusschool. 
Teófilo met de 6e klas / 
teaching 6th form

1

4

3

2
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Voorbede

Gij, Levende, 
“Ik zal er zijn”, is uw Naam

Wij danken u voor het leven
van onze medebroeder Teófilo,

voor zijn liefdevolle aandacht
voor medebroeders, familie, vrienden
en allen die hem lief waren;

voor zijn bemoediging van mensen,
die hulp en steun verwachten,
en zo vrede en verbondenheid heeft bewerkt;

voor zijn dienst van de leiding in onze congregatie,
gericht op het geluk van medebroeders;

voor zijn diepe religieuze belevlng,
zijn gelovige verbondenheid met de Bron van alle Leven.

Gij, Levende,
wij bidden u:
dat Teófilo door zijn leven
tot ons en zijn familie mag blijven spreken,
zodat zijn verhaal verder gaat in ons en door ons.

Gij, Levende.
die vrede zijt,
schenk uw vrede en licht
aan deze díerbare mens Teófílo,

dat vragen wij u
omwille van Jezus, de Verrezene,
opgestaan uit de dood,
Amen.

Maastricht 1945. 
Postulanten / postulants

Schiedam 1966, Provin-
ciaal Bestuur / Provincial 
Council. 
Modesto Schouten, 
Valentinus Tullemans, 
Remund Pennings, 
Toon Verkoijen,
Teöfilo de Koning

Maastricht 1961. 
Teófilo de Koning, 
Heribald Lenders

Haarlem 1950. Teófilo 
links achter / top left
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Teófilo de Koning

Hermano Teófilo nació en Schiedam. Su tío Lidwino de Koning 
también fue hermano FIC. Nadie se sorprendió cuando también 
Teófilo se presentaba en la escuela normal para profesores de la 
Congregación. Hizo sus primeros votos en el año 1947.

Teo era un tipo leader, aunque prefería la iniciativa en cada uno. 
Su estilo era realizar el trabajo por todos en armonía, y estar con 
sus cohermanos en el momento que ellos lo necesitara.

Después de un período sirviendo como miembro del Consejo Pro-
vincial en Holanda, partió en 1977 a Miranda de Ebro (España), 
donde servía  de superior. Después fue enviado a Chile donde 
siguió  en la misión de superior provincial, continuando la misión 
del Hno. Pedro Wolters quien falleciera repentinamente.  

En 1994 fue elegido  miembro integrante del Consejo General en 
Holanda al que sirvió durante un período 
de seis años. Después participaba en 
muchas comisiones en la Casa Matriz de 
Beyart, hasta que su estado de salud ya 
no le permitía seguir en  ello.

Durante su vida caminaba con la mano 
de Dios sobre su hombro. Téo fue real-
mente un hermano que caminaba junto 
a las  personas. Ahora ha llegado a sen-
tirse acogido por la Luz eterno de Dios.

Santiago 1985, vormings-
communiteit - formation 

community. Rolando Lira, 
Theo Vink, Luis Muñoz, 

Teófilo de Koning, 
Lucio Torres

Maastricht 1997 - jubilea / 
jubilee celebration. 
Maarten Bouw (40), 
Teófilo de Koning (50),
Thomas More Poels (60)
Bruno van der Made,
Wim van Berkel (50), 
Thaddeus Bollen (60)

Maastricht 1976. 80e 
verjaardag / 80th Birthday 
Lidwino de Koning. 
Sr. De Koning, Teófilo 
de Koning, Lidwino de 
Koning

1988, Generaal Bestuur / 
General Council and staff. 

Willy Bastiaans, 
Johan Muijtjens, 

Jan Kanters, 
Toon Verkoijen, 

William Kets, 
Teófilo de Koning
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Miranda de Ebro

Járen hebben Silvio en Teófilo in Miranda de Ebro, Spanje ge-
werkt. Ik herinner me de eerste reis naar Spanje. Zonder een 
woord Spaans te spreken. Dat was het geval met alle broeders 
die daar voor het eerst kwamen. Met enkele broeders woonden 
we op een flat met de lucht van knoflook en olijfolie…

Er werden grootse plannen gesmeed. Dat was vooral het werk 
van Silvio, Rigaldus van Dooren, Piet van Bommel en Gait Wel-
ling met Laetus Strikkers. Er moest een groot juvenaat gebouwd 
worden. In de congregatie hebben we nog even de droom gehad 
dat Spanje de oplossing zou zijn voor het gebrek aan broeders In 
Chili. Dat leek goed te gaan. Binnen de kortste keren hadden we 
ons juvenaat vol. Een prachtig gebouw. Na enkele jaren waren de 
eerste jongens zover om in het noviciaat te gaan. Maar toen werd 
de interesse snel minder. In totaal hebben we van de honderden 
jongens twee broeders overgehouden: Lucio Torres en Diego Iz-
quierdo. Nou, die mogen er dan ook wel zijn!

Silv heeft zich daar geheel voor ingezet. Met alle vuur en enthou-
siasme. De eerste broeders maakten het niet goed in Spanje on-
der de leiding van Rigaldus, die met alle zeer goede bedoelingen 
de broeders het leven niet aangenaam kon maken. Met zijn allen 
hebben we op den duur mooie jaren gehad, maar het werd wel 
duidelijk dat het juvenaat een achterhaalde zaak was. Ik was al 
naar Chili vertrokken omdat ik het niet meer zag zitten in Miranda 
en Valladolid. Maar al gauw heeft toen het juvenaat zijn deuren 
opengezet voor de jeugd van Miranda.

Gé van Vugt

Miranda de Ebro, 1979. Piet Reuzenaar, Teófilo de Koning, Ton Simons, Ribe-
rius van de Wiel, Latuinus Vaessen, Kees van Spanje, Pedro van Bommel, Gait 
Welling, Ildefons van Lingen. 

Maastricht, 1989. Broeders die in Spanje of Chili gewerkt hebben / Brothers 
who worked in Spain or Chile: Silvino van der Hart, Rigaldus van Dooren, 
Teófilo de Koning. Latuinus Vaessen, Alwinus Bisot, Riberius van de Wiel. 
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For years, Silvio and Teófilo worked in Miranda de Ebro, in Spain. 
I can still remember the first journey to Spain. Without speaking 
a word of Spanish. That was how it was for all the Brothers who 
went there for the first time. We lived in an apartment with some 
of the Brothers, it always smelled of garlic and olive oil…

Great plans were made. Mostly by Silvio, Rigaldus van Dooren, 
Piet van Bommel and Gait Welling with Laetus Strikkers. There 
was to be a big preparatory school for young boys thinking to join 
the congregation in future. And in the congregation, for a while 
the dream lived that Spain would provide a solution for the lack 
of Brothers in Chile. It seemed to work. We soon had lots of stu-
dents. And a wonderful building. After a few years, the first boys 
were ready for noviciate. But then, interest dwindled fast. All in all 
only two out of those hundreds of boys actually became Brothers: 
Lucio Torres and Diego Izquierdo. But then those two are great, it 
makes up for all the others that didn’t join!

Silvio worked really hard for that. With a lot of energy and enthu-
siasm. The first Brothers there didn’t have an easy life, our supe-
rior Rigaldus with all his good intentions never really managed 
to make life comfortable for any of them. But all together we still 
managed to have some good years in the long run, although the 
school proved not to be a realistic way to attract new novices. I 
had already given up on Miranda de Ebro and Valladolid and left 
for Chile when the school changed its policy and opened its doors 
to the youth of Miranda. I feel certain that it was a big sacrifice 
for the congregation to hand the school over to the Jesuit Fathers 
who turned it into a technical school. 

Both Silvio and Teófilo left a deep impression in Miranda. They 
were great men to have as fellow Brothers, and it was really a 
good time for all of us, in spite of the frustrations of a seeming 
failure. 
But even that failure has brought us many blessings. And we have 
a lot to thank these two pioneers for! 

Zeker weet ik dat het voor de broeders een groot offer was om 
het juvenaat over te dragen aan de paters Jezuïeten die er een 
technische school van gemaakt hebben.

Silv zowel als Teófilo hebben hun sporen in Miranda achtergela-
ten. Fijne medebroeders waren het en het is voor ons allen een 
mooie tijd geweest ondanks de frustratie van de ogenschijnlijke 
mislukking.
Maar ook de mislukking heeft veel zegen voortgebracht. Met gro-
te dankbaarheid aan deze twee pioniers!

Miranda de Ebro, 1970. Op de trap / on stairs: Piet Vossen, Jan Lippus, Noud 
Fonken, Martin Smits, Pedro van Bommel, Gé van Vugt, Silvio Zimmerman, 
Dismas v.d. Valk, Latuinus Vaessen, Pablo Vervoort, Fernandino van Koten,  
Riberius v.d. Wiel. Beneden / below:  Clemens Delahay, Gait Welling, Ernest 
Vrolijks, Piet Reuzenaar, Laetus Strikkers, Albanus van Hulten. Zittend / sitting 
Theo Vink


