
De laatste jaren sukkelde ze erg met haar ge
zondheid en heeft papa veel taken van haar 
overgenomen en deed dit met liefde voor haar. 
Haar hart liet haar in de steek en zo kwam ze 
steeds vaker in het ziekenhuis. Steeds weer vech· 
ten om te mogen bUjven leven Nooit klagen, 
dapper onderging zij van alles. Tijdens de laatste 
opname zei ze eens "ik ben een echte pechvogel, 
ik krijg er van alles bij". 
Na 3 maanden liefdevolle verzorging in het zie
kenhuis, ging zij naar de "Pronsweide" voor 
verzorging en revalidatie. Thuis was dat gewoon 
niet mogelijk en ze wilde dit zelf zo. Na een korte 
tijd moest ze het hier al opgeven. Ze heeft het erg 
moeilijk gehad aan het einde van haar leven, 
maar ze wist zeker dat le nu in goede handen 
zou komen. 
Op 12 februari is ze bij haar volle bewustzijn in 
het bijziJn van haar man en kinderen voomen 
van het Heilig Sacrament der Zieken. 
Op 23 februan is ze in de "Pronsweide" overle
den en op 27 februari hebben we haar begraven 
op het R.K kerkhof te Meddo. 
We rullen haar nooit vergeten, ze zal altijd in 
onze harten verder leven. 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en na 
het overlijden betuigen wij u onze welgemeende 
dank. 

Fam. Konink 
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Zo lief en goedig 
Zo dt~pper en moedig 
Zo veel liefde Mn ons gegeven 
tot het IMtst v.w je leven 

Een dankbare herinnering aan 

Hendrika Maria Konink-Beemink 
echtgenote van 

Hermanus Johannes Antonius Konink 

• 23 oktober 1923 t 23 februllri 1998 

Op 8 juli 1952 is mama getrouwd met p11p11, 
waannee ze 45 ja11r gelukkig 1S geweest. Direct 
na hun trouwen vonnden ze met opa, oma en 
oom Jan al een heel gezin. Da11rbij kwamen dan 
ook ha11r eigen kinderen, waarvan hun jongste 
dochter Els ook nog eens een zorgenkindje was. 
Zorgen en werk had ze dus genoeg. 
Op de boerderij werken was haar lust en leven, 
dit deed ze eigenlijk liever dan de huishouding, 
ma11r dat kwam ze ook wel na. Steeds werkend 
was er toen niet veel tijd voor andere dingen, 
toch nam ze wel vrij om dagtochtjes met de 
kinderen te maken en die herinneren wij ons als 
gezellige dagen. Op een gegeven moment moes
ten ze een moeilijke keuze maken hoe het met 
Els verder moest, de verzorging thuis werd als 
maar moeilijker. Samen hebben zij de keuze 
gemaakt om Els in Milria Roepaan in Ottersurn 
te laten verzorgen en hebben da11r nog geen 

minuut spijt van gehad. 25 jaar gingen ze daar 
elke 14 dagen op bezoek, waarvan mama er elke 
keer weer een uitstapje van maakte. 
Enonn zorgzaam is ze voor ons allemaal ge
weest. Wij kwamen dan ook niets te kort. 19 jaar 
geleden, toen haar dochters allemaal op hun 
eigen woonden vonnden mama en pilpil met de 
jongens het dagelijks gezin. Ze kreeg door haar 
goede verhouding met hun een enonne sterke 
band met de jongens. Met haar gevoelens liep ze 
niet te koop. Ze was geestelijk erg sterk. Geen 
"geteutel" dat zei ze dikwijls. Uit haar geloof 
putte zij veel kracht, da~~rmee kon ze haar ver
driet en teleurstellingen verwerken. 
Trouw ging ze naar de kerk, toen zij de kerk niet 
meer kon bezoeken volgde ZÎJ de kerkdienst op 
de T.V. 
Boodschappen doen met p11pa, familie bezoe
ken, verjaardagen en de ja11rlijkse bejaardenuit
stapjes, daar kon ze zo echt van genieten. Vakan
ties w~~ren er vroeger nooit bij, ma11r de laatste 
Jllfen hebben ze samen vakanties mogen mee
maken. De vakanties met Els naar Lourdes was 
een hele belevenis. De vakantie met haar zussen 
en broer met hun echtgenote's was toch wel haar 
fijnste reis, daar hebben ze allemaal van genoten. 
Met de kleinkinderen kon ze ook erg goed om
gaan. Verjaardagen en feestjes werden dan ook 
nooit overgeslagen. Mama hield erg van gezellig
heid, lekker kletsen en lachen, zoals iedereen 
haar ook kent. 
Sokken breien, lingo kijken en niet te vergeten 
de lottogetalletjes, je moest haar dan niet storen, 
"pakt oe zelf de koffie moar" zei ze dan. 


