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In ons hart en onze gedachten zal blijven voortleven 

de dierbare herinnering aan 

Johanna(Jeanne)K.onings 
sinds 1984 weduwe van 

Petrus van den Bogert 

Onze zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder 
werd geboren op 15 oktober 1918 te Hoogerheide. 
Na eerder vooczien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, 
wel venorgd en met liefde omringd, overleed zij op 
27 maart 2CXX> in Huize "Heideduin" te Hoogerheide. 
Vrijdag 31 maart mochten wij haar vanuit de 
parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te 
Hoogerheide begeleiden naar haar laatste rustplaats op 
het parochiekerkhof aldaar, in de nabijheid van haar man. 
Mag zij nu rusten in de schoot van haar geboortegrond. 

Het begin van leven is liefde. De eerste jaren worden 
gekoesterd. Maar al heel snel komt de verbittering. 
Natuurlijk waren er zéér veel jaren van vreugde. 
Zij kende ook verdriet en pijn. Dikwijls moest zij in 
haar leven vechten voor haar gezondheid. 
Het verlies van haar man raakte haar ten zeerste. 
Hij was voor haar een steun en stut en die viel 
voor haar en het gezin te vroeg weg. 
Toch bleef moeder een positief karakter houden. 
Ze sto1Xi telkens weer op en hernam de weg door het leven. 

Zij putte kracht en vreugde uit de kleine 
dingen des levens. Ook voor haar waren het de 
kleine dingen die het doen. Ze genoot van bingo 
spelen of sjoelen. Wanneer ze gewonnen had dan 
straalde haar gezicht en moest ze het onmiddelijk 
vertellen tegen haar kinderen en kleinkinderen. 
Vele malen lag zij in het ziekenhuis en niet voor even 
maar soms voor hele lange tijden. Alles heeft zij 
echter zonder klagen doorstaan. En steeds weer, 
ondanks dat ze ernstig ziek was, kwam ze er weer 
bovenop. Het leken soms kleine wondertjes. 
Blij was ze in haar hart als haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen een bezoekje 
brachten. Ze genoot er met volle teugen van. 
Aan alles komt evenwel een einde, aan 
vreugde maar ook aan pijn. Dankbaar dat we haar 
toch nog zolang bij ons mochten hebben nemen we 
nu afscheid van haar. In gedachten zal ze voor altijd 
bij ons zijn. Rust nu maar echt uit, je zware strijd is 
gestreden. Wij allen weten wat jij hebt geleden. 
Je was een eenvoudige, oprechte en gelovige vrouw. 
Je bent nu herboren en leeft eeuwig voort. 

Je dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Wij danken u allen 
voor uw welgemeende belangstelling 

Familie van den Bogert 

Hoogerheide 31 maart 2000 


