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Met veel liefde en waardering willen wij blijven 

denken aan 

Geertruida Geziena Susanna 
Burink 

sinds 7 mei 1985 weduwe van 

Eusebius Albertus Josef Koning 

Zij werd op 12 augustus 1913 in Losser geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzal
ving is zij van ons heengegaan op 1 september 
1993. Na de Eucharistieviering in haar parochie
kerk van de Heilige Maria Geboorte op 4 septem
ber hebben wij haar te rusten gelegd in het graf 
bij haar man op het kerkhof naast de kerk. 

Met 80 rode rozen naast haar bed, met heel veel 
bloemen en veel kaarten, heeft ze in het zieken
huis, haar 80ste verjaardag gevierd. Zij was op 
die dag het stralende middelpunt van ons gezin. 
Na die dag ging ze achteruit . 
In haar lange leven had ze met zoveel mensen 
goede banden gekregen dat ze veel tijd nodig 
had om die banden één voor één los te laten. 
Van al haar kinderen (..Ik heb 5 zoons en 5 doch
ters", zei ze altijd) nam ze persoonlijk afscheid. 

Haar gebed werd verhoord: ik hoop dat ik niet 
opgenomen hoef te worden in een verpleeghuis 
en dat ik bij mijn verstand blijf. 
Tot het laatste toe kende ze iedereen. 
Wij zijn erg dankbaar dat wij zo'n moeder heb
ben gehad, een vrouw die ons leerde wat saam
horigheid is, gezelligheid en zorg voor mensen 
om je heen. 
Ook over de grenzen van ons gezin was ze actief 
als voorzitster van het VNKV en als mede
oprichtster van de toenmalige Mater Amabilis
school. 
Zij was een vrouw bij wie je je veilig voelde. 
Heel bewust is zij over de grens gegaan van dit 
leven naar een eeuwig leven. 
In onze herinnering zal ze blijven voortleven als 
een sterke vrouw en een fantastische moeder en 
oma. 
In groot vertrouwen geven w ij haar uit handen 
en leggen haar neer in de handen van God die nu 
voor haar zorg zal dragen. 
Zij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens de laatste maanden 
van haar ziekte; voor uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. U 
hebt ons laten zien dat zij voor zeer velen veel 
betekend heeft. 

Haar kinderen en 
kleinkinderen. 


