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Beste zusters en broeders, beste leden van de hele Karmelfamilie,  

beste familie van Bertus, zoals hij bij jullie genoemd wordt, 

 

Helaas moet ik jullie het droeve nieuws melden dat onze medebroeder en jullie broer, zwager 

en oom, Edgar Koning vanmorgen vroeg in de ochtend in het ziekenhuis van Almelo is overle-

den. Edgar had al enige tijd kamerarrest omdat hij getroffen was door het Coronavirus. Afgelo-

pen zondag werd hij in het ziekenhuis opgenomen omdat hij zich in toenemende mate niet 

goed voelde. Gisteravond nog informeerde hij redelijk opgewekt naar het wel en wee van de 

communiteit. Vanmorgen trof hem een epileptisch insult. Dat kwam hij niet meer te boven.  

 

Terwijl ik jullie deze brief schrijf komen er al tal van geschokte reacties binnen. Het overlijden 

van Edgar is bij velen hard aangekomen. Binnen onze Karmelfamilie was Edgar een joviale, 

hartelijke medebroeder die altijd belangstelling toonde voor ieders wel en wee. Als prior van de 

communiteiten van Dordrecht, Almelo en Zenderen was hij iemand die iedere zuster of broeder 

de ruimte gaf om zichzelf te zijn. Hij was in zijn prioraat echt dienstbaar aan de gemeenschap. 

Zorg voor onderlinge verbondenheid én respect voor de eigenheid van eenieder - dat kenmerk-

te hem.  

Met zijn familie, zijn neven en nichten en de vrienden uit zijn jeugd in Wolvega onderhield hij 

een warme band. Velen van ons zullen zich nog goed het grandioze feest herinneren bij gele-

genheid van zijn zestigjarig professiefeest in Almelo. Wat een hartelijkheid en betrokkenheid 

was daar voelbaar.  

Ook de sterke en warme band met de Filippijnse Karmel mag ik hier niet onvermeld laten. Ed-

gar voelde zich nog steeds met hart en ziel verbonden met het Filippijnse volk.  

Persoonlijk zal ik me nog lang de mooie vakanties herinneren die we samen doorbrachten in 

zijn geliefde Friesland, in Gorredijk bij Clemens en Harmina. Daar leerde ik Edgar ook kennen 

als iemand die echt kon genieten van een lekkere maaltijd en van de mooie natuur.  

Wij allemaal zullen zijn menselijke, bestuurlijke en religieuze kwaliteiten zeer gaan missen.  

 

Bartholomeus, Gerhardus (Bertus) Koning werd geboren in Wolvega op 9 mei 1932. Hij kwam 

uit een groot arbeidersgezin met twaalf kinderen. Toen hij op de lagere school zat, kwamen er 

missionarissen vertellen over hun werk. Dat leek de kleine Bertus wel iets. Na de lagere school 

ging hij naar de mulo. Toen daar een karmeliet een verhaal hield over roeping, Karmel en 

kloosterleven, wist hij het: hij ging naar het klein-seminarie in Zenderen. In 1953 deed hij 
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gymnasium en op 25 september van datzelfde jaar werd hij novice in de Karmel van Oss. Op 

27 september 1954 legde hij zijn tijdelijke geloften af. Van 1954 tot 1957 studeerde hij filosofie 

in Boxmeer. Daar deed hij op 27 september 1957 zijn eeuwige professie. Van 1957 tot 1961 

volgde hij onze theologie-opleiding in Merkelbeek. De priesterwijding ontving hij op 10 juli 1960.  

 

Na zijn priesterwijding werd Edgar gevraagd om te gaan wonen en werken in de Karmel van de 

Filippijnen. Hij moest daar het team gaan versterken van het pas opgerichte Mount Carmel 

College in Escalante, Filippijnen. Om zich op zijn nieuwe taak voor te bereiden, studeerde hij 

eerst nog een aantal jaren in Washington DC aan de Catholic University of America. In augus-

tus 1965 rondde Edgar zijn studie af met een Master of Teaching Science. 

In de Filippijnen aangekomen moest hij zonder enige onderwijservaring direct volop les geven. 

En na korte tijd werd hem ook de leiding van de school toevertrouwd. Edgar heeft gedurende 

zijn hele verblijf in de Filippijnen (van 1965 tot 1973) zeer hard gewerkt. Hij was leraar en direc-

teur van het MCC, prior van de communiteit van Escalante, algemeen directeur van het door de 

zusters van Julie Postel opgerichte Magdalena Hospital en lid van het algemeen bestuur van 

het commissariaat van de Filippijnse Karmel. In 1973 werd hij ziek. Toch was dat niet vanwege 

het harde werken. Nee, Edgar kon moeilijk omgaan met de verregaande corruptie waar het 

land onder leed en de onrechtvaardige manier waarmee de grootgrondbezitters omgingen met 

hun arbeiders. Daar kon hij op den duur niet meer tegen. Hij werd overspannen en ging op dok-

tersadvies terug naar Nederland. Maar ook hier lieten de Filippijnen hem niet los. Hij raakte 

betrokken bij de Filippijnengroep, die in Nederland aandacht vroeg voor het vele onrecht in de 

Filippijnen. Tevens richtte hij Fidoc op, het Filippijnen Informatie Centrum, dat lang gevestigd is 

geweest in ons klooster in Dordrecht.  

 

In 1977 werd Edgar lid van een kleine religieuze leefgroep in Arnhem. Daar heeft hij dertien 

jaar samen gewoond met vier medebroeders en twee zusters. Zelf heeft hij vaak gezegd dat dit 

de mooiste tijd van zijn leven is geweest, vooral op religieus gebied. De groep woonde midden 

in een achterstandswijk. Edgar was actief in een soort inloophuis waar mensen altijd welkom 

waren.  

In deze periode raakte Edgar ook meer en meer betrokken bij het bestuur en een aantal com-

missies van onze provincie. Vele jaren was hij lid van algemeen bestuur. Van 1987 tot 1990 

was hij co-provinciaal. Hij was lid van de internationale commissie Justice and Peace en lid van 

de commissies NCI en Kunstbeheer.   

 

In 1991 verhuisde de groep naar Dordrecht om daar de Dordtse Karmelcommuniteit te verster-

ken. Edgar zou er blijven wonen tot 2006 en was er pastor, lid van de stuurgroep en prior. In 

zijn ogen had de communiteit de opdracht mee te werken aan de opbouw van een parochie-

gemeenschap waarin de parochianen samen aan verdieping werken en bij elkaar het besef 

wekken dat we een geestelijke weg gaan, luisterend, sprekend en vierend.   

 

In 2006 werd Edgar naar Almelo geroepen om daar prior te worden van de communiteit die het 

nieuw gebouwde klooster aan de Rembrandtlaan zou betrekken. Al gauw was Edgar ook hier 

betrokken bij tal van initiatieven. Hij leidde gespreksgroepen, hij begeleidde in de loop der jaren 
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velen bij het schrijven van iconen, hij was actief in de Raad van Kerken en hij assisteerde in de 

naastgelegen Elisakerk. Hij zou in Almelo blijven wonen tot 2015.  

 

Toen werd Edgar prior van ons convent in Zenderen. Aanvankelijk had hij daar wat moeite 

mee; hij was immers al 82 jaar, had twee keer een hartoperatie ondergaan en was suikerpa-

tient. Tekenend voor zijn levenshouding is dat hij na voor de tweede keer gevraagd te zijn toch 

maar ‘ja’ zei. “Iemand moet het immers toch doen”.  

Ook in Zenderen zat hij niet stil. Toen er een aantal kamers leeg stonden, kwam van hem het 

initiatief om mensen de mogelijkheid te bieden een paar dagen het kloosterleven mee te ma-

ken. Hij liet in de kloostertuin een prachtig labyrint aanleggen en stelde de tuin open voor de 

inwoners van Zenderen.  

 

De laatste maanden gaf Edgar aan dat het misschien nu wel genoeg was en dat hij zijn taken 

over zou willen geven aan anderen. Dat is hem niet gegeven. Helaas. 

 

Wij nemen afscheid van een heel geliefde medebroeder. We zouden jullie graag allemaal uit-

nodigen voor het afscheid. Helaas is dat vanwege het coronavirus niet mogelijk.  

Edgar zal zaterdag 4 april om 11.00 uur vanuit een zeer kleine kring begraven worden. Maar 

als de tijden weer normaal zijn, hopen we jullie uit te nodigen voor een afscheidsviering in Zen-

deren.  

Het afscheid van zaterdag is wel via live-streaming te volgen op kerkdienstgemist.nl via de vol-

gende link: 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-Parochie/events/live  

 

Moge Edgar rusten in vrede.   

 

 

Ben Wolbers O.Carm.  

co-provinciaal 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

Karmelietenklooster 

T.a.v. zr. Paula Tielemans 

Hertmerweg 46 

7625 RH  Zenderen 
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