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Maria Wi hel m na Kon ngs-Th u is werd 12 maarl 1929
geboren in Heerlen en overleed op 16 juli 1999 in het
Atrium te Brunssum,
Zijwerd op21juli, na een plechtige requiemmis in de
parochiekerk van de H.H. Theresia en Don Bosco te
Lauradorp, gecremeerd in Heerlen - Imstenrade.
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"Í{et feven is [at wat je ge6eurt, terwijf je
an[ere pfannen maoÉ6..,."
Zovaakheeft deze vrouw in haar leven meegemaakt
dat we zo weinig te zeggen hebben over ons lot. De
mens wikt, God beschikt. Mia leerde van jongs af aan
hard werken in de huishouding. Dat kwam haar van
pas toen ze trouwde en negen kinderen kreeg. Daar
had ze het altijd druk mee, maar tegelijk betekende
het haar rijkdom en trots.

Ook haar 22 kleinkinderen kenden een plaats in haar
hart en ze verheugde zich op hun komst.
Nog maar pas hebben we allemaal samen haar 70-ste

verjaardag kunnen vieren. Ze heeft kunnen genieten
van de reizen die ze gemaakt heeft. Een bezoek
samen met haar jongste zus aan Griekenland was
daarbijweleen hoogtepunt. En ook haar laatste reisje
met de Henri Dunant van het Rode Kruis vond ze
geweldig. Mia hield van volksdansen, zwemmen en
gymmen, Daardoor had ze ook wel vele leuke contacten met de mensen van haar omgeving in Lauradorp, Bijna 40 jaar woonde ze in Lauradorp, maar
omdat zezo slechtter been werd, richtten de kinderen
een appartementje voor haar in op de Beethovensingel. Daar kon ze helaas niet meer echt van genieten, omdat haar gezondheid snel verslechterde, Drie
maal per week ging ze naar de dagopvang in het
Heereveld. Maar de plannen voor een vast verblijf in
het bejaardenhuis konden niet meer verwerkelijkt
worden. Haar sterven kwam voor ons sneller dan
venruacht, maar ze kon nog heel bewust afscheid
nemen. Mam, Oma, bedankt voor al je zorgen en
werken, voor alje liefde en gebed. Rust in vrede.
Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven

bij haar ziekbed en overlijden.
Kinderen en kleinkinderen.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
in de parochiekerkvan de H.H.Theresia en Don Bosco
te Lauradorp op zaterdag 29 augustus om 19.00 uur.

