


Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA FRANCISCA KONINGS 

Geboren te Stiphout 25 mei 1908. 
Overleden te Helmond 10 februari 1980. 
Begraven op het kerkhof van St. Leonardus te 
Beek en Donk 13 februari 1980. 

Zoals zij geleefd heeft, zo moet zij ook ge· 
storven zijn. Haar toewijding aan mensen die zij 
in haar leven ontmoette als goed mens, als on· 
derwijzeres, was zo levensgroot, dat deze toe· 
wijding in haar laatste zo verschrikkelijk een· 
zame levensdagen doorgang kon vinden. Toen 
niet meer aan mensen, maar aan de oorzaak van 
haar toewijding: aan God . 

Die laatste dagen waren voor haar onuitspre· 
kelijk eenzaam, maar toen zij eenmaal inzag dat 
geen hulp haar nog kon bereiken en dat zij het 
moest afgeven, gebeurde in haar het wonder: de 
toewijding die zij in haar leven aan mensen be· 
oefend had, kon nu rechtstreeks op God gericht 
worden. 

Zo is zij daar in die eenzaamheid tot rust 
mogen komen, golven van geluk zijn door haar 
heengegaan . De t o t a 1 e overgave die in de 
meditatie-lessen, die zij jarenlang volgde, be· 
sproken, beoefend en genoten werd, mocht hier 
een hoogtepunt vinden . Gelukkigl Beklaag haar 
niet! In de armoede van haar laatste dagen was 
zij rijker dan een gelukkig mens. 

Zij had de kunst geleerd, om haar leven uit 
handen te geven in de handen van God. De leer· 
school werd plotseling voor haar een levensgro· 
te kans van drie dagen, om zich totaal aan God 
weg te schenken als Jezus aan het kruis. 

Nog zal zij haar goedheid en haar toewijding 
kunnen uitstralen naar allen die hiervoor open 
willen staan. 

Voor de vele blijken van medeleven betoond bij 
het overlijden en de begrafenis van onze dierba· 
re zus, schoonzus en tante betuigen wij U onze 
oprechte dan k . 

Familie Konings 


