


t 
Wilt in Uw gebed en bij het H. Misoffer gedenken 

Mejuffrouw AGNES RINGS 
•29.s.1s96 t 27 · 1 - 1972 
In volle overgave ontving zij het Sacrament der zieken. 

50 jaren heeft Mej. Agnes Rings doorgebracht in 
het Moederhuis van de Congregatie der Liefdezusters 
van het Kostbaar Bloed te Koningsbosch. 
Zij had, menselijkerwijze gesproken, in bijzondere 
mate kunnen genieten van veel wat de wereld bood. 
Maar God voerde haar langs andere wegen ... 
Haar dagen bracht ze voor het grootste deel een
zaam door. 
Maar zij wist haar bestaan te aanvaarden, en groeide 
onder Gods leiding uit tot een vrouw van gebed. 
Voor haar was bidden: .leven". Het was niet slechts 
een noodzakelijk onderdeel van haar dagtaak, of een 
bron van steun. Zij had behoefte om samen te zijn 
met haar Heer Jezus Christus, die zij beminde; met 
Zijn Moeder, voor wie zij een tedere, kinderlijke 
liefde koesterde. 
Zij bad veel voor de Kerk, wier noden haar zeer 
ter harte gingen. 

,,Een biddend leven is een leven met open handen", 
zegt de priester H . N ouwen. 1) 
,, Open handen, om je door God Ie laten leiden . .. " 
"Open handen, die alles weggeven en daardoor komen 
tot de ware, totale, geestelijke armoede, en het bezit 
van de allesovertre/fende liefde van God. " 

Haar laatste ziekte was hiervan een treffend ge
tuigenis, de bekroning van haar stille leven, in 
onthechting en overgave. 

Wilt U voor ons allen bidden, Mejuffrouw Agnes, 
nu U bij God bent en Hem danken kunt voor de 
levensweg, die Hij U bereidde, en voor al het goede, 
dat U tot Zijn eer mocht volbrengen. 
Wij bevelen U aan bij Moeder Maria, die U zo 
graag vereerde door een bezoek, met de zusters, aan 
het genadeoord Kevelaer. 
Leef nu in vrede en vreugde in de eeuwige aan
wezigheid van God en van al Zijn heiligen. Amen. 

De familie en de zusters danken voor het 

medeleven tijdens de ziekte en het over

lijden van Mej. Agnes Rings. 

1) ,,mei open handen." 
Amboboekenl Bilthoven. 


