BR FRANS DE KONING
geboren te St. Oedenrode op 28 juli 1943
overleden te Dongen
op 12 december 2014

“Vol bewondering voor de manier waarop hij het onvermijdelijke aanvaardde, delen wij u mede dat van ons is
heengegaan onze medebroeder, broer, zwager en oom Broeder Frans de Koning.”
Met deze woorden werd de dood van broeder Frans wereldkundig gemaakt.
Franciscus Lambertus Cornelis de Koning werd geboren op 28 juli 1943 in St. Oedenrode als zoon van Cornelis
de Koning en Martina van den Brandt. Br. Frans groeide op in Sint-Oedenrode in een voor hem vertrouwde
omgeving.
Na zijn lagere school ging hij naar het juvenaat in Dongen. In 1959 begon hij aan zijn noviciaat en zijn eerste
geloften legde hij af op 8 december 1962. De twee jaren daaropvolgend woonde hij in Heiloo.
In 1964 ging hij naar het Sint Jozefhuis in ’s-Hertogenbosch waar hij een jaar gewoond heeft. Vervolgens een
jaar in Emmen om dan zijn koffers te pakken en te verhuizen naar Lanzendorf in Oostenrijk. Hij woonde en
werkte daar tot 1971.
Toen kwam hij terug naar Nederland om zich voor te bereiden op zijn vertrek naar een nieuwe uitdaging. Op 5
februari 1972 vertrok hij vanuit Dongen naar Indonesië.
Zijn eerste standplaats was Desa Putera om daar te gaan werken bij weeskinderen. Daar heeft hij met heel veel
plezier gewoond en gewerkt. Hij werkte graag bij en met kinderen. Proberen om van deze jonge levens iets
moois te maken voor de toekomst.
Later werd hij vicaris en nog later overste van het weeshuis.
In 1985 werd hij lid van het provinciaal kapittel. Van 1986 tot 1995 was hij lid van het provinciaal bestuur in
Indonesië.
In 1989 verhuisde hij naar Jakarta en werd econoom van de Indonesische provincie.
In 1990 werd hij in het provinciale huis ook als overste benoemd.
Op 7 augustus 1999 keerde br. Frans terug naar Nederland om te gaan wonen in de Sint Jorisstraat in ’sHertogenbosch waar hij ook nog een aantal jaren overste is geweest.
Naast deze functie werd hij in het kapittel van 2004 gekozen als bestuurslid van de Nederlandse provincie.
Een jaar later in 2005 werd hij tevens benoemd als overste van huize Glorieux in Dongen. Hij zou daar de
laatste overste zijn want in 2009 verhuisde het hele convent naar Eindhoven. Dit was een hele operatie waarin
Frans zich van de goede kant kon laten zien. Hij ontwierp bijvoorbeeld de kasten op de kamers van de broeders
in broederhuis Depoorter en zorgde voor het meubilair en de aankleding van de gemeenschappelijke ruimten.
Hier heeft hij zijn kennis, opgedaan op de technische school in Boxtel, goed kunnen benutten.
In februari 2011 kwam er een einde aan zijn overste-schap en vertrok hij naar Vught om in 2013 terug te keren
in Eindhoven.

Intussen was bij hem kaakkanker geconstateerd. Deze ziekte heeft de laatste twee jaar van zijn leven bepaald.
Hij moest ingrijpende operaties ondergaan in het Radboudziekenhuis. Zijn gezicht werd verminkt. Gelukkig kon
Frans daar goed mee omgaan. Dat was in ieder geval geen reden om zich niet in het openbaar te laten zien. Bij
de laatste onderzoeken werd uitzaaiing geconstateerd. Ook zijn longen waren aangetast. Frans besloot geen
verdere behandeling te ondergaan.
Br. Frans was een kritisch mens. Hij was kritisch op de directie en de organisatie van Stichting Zorg en Wonen
Glorieux. Niet altijd ten onrechte. Hij had er een zware tijd. Hij voelde zich vaak erg ongelukkig. Voor de
verpleegsters en verzorgsters had hij alle waardering. Hij heeft zelfs gevraagd hen te bedanken voor hun inzet
voor hem. Bij deze wiL ik deze dankbaarheid naar die verpleegsters en verzorgsters die br. Frans hebben
verzorgd graag uitspreken.
Ook wil ik hier een woord van dank uitspreken aan Rob Verheij die helaas niet aanwezig kan zijn in verband
met zijn vakantie. Niets was hem te veel om Frans te begeleiden bij alles wat gedaan moest worden. Al die
keren dat hij br. Frans naar het ziekenhuis reed, al die uren die hij moest wachten tijdens de onderzoeken.
Rob schreef in een mailtje:
“Ik schrik van het overlijden van Frans. Afgelopen zondag heb ik bewust afscheid van hem genomen. Ik gun hem
zijn dood van harte. Frans leed enorm veel. Niet alleen zijn eigen lijden maar ook voelde hij zich ongelukkig op
Glorieux. Voelde zich mede verantwoord voor de verhuizing naar Eindhoven wat voor hem een teleurstelling is
geworden. Ik ben hem dankbaar dat hij mij gevraagd heeft hem op de weg naar het ziekenhuis e.d. te
begeleiden. Het heeft ook mij geholpen na mijn hartoperatie. Ik vergat snel mijn eigen revalidatie. Ik condoleer
de Broeders en familie oprecht. Ik denk woensdag aan Frans. Groet Rob.”
Vanuit Indonesië ontving ik het volgende berichtje: “Wij, de grote familie van het weeshuis in Desa Putera,
condoleren u broeders en familie met het verlies van br. Frans de Koning. Wij geloven dat br. Frans de Koning
voor eeuwig gelukkig is bij de Vader in de hemel.
Br. Frans de Koning leidde het weeshuis in Desa Putera 12 jaar. Van 1977 tot 1989.
Was getekend: Br. Tarcisius Kasino, BM, Desa Putera Indonesia.”
Van dat Indonesië waar hij zoveel herinneringen aan had heeft hij nog mogen genieten enkele maanden
geleden. Zijn droom ging in vervulling. Nog één keer terug naar de plek waar hij zo’n mooie herinneringen had.
Hij heeft ervan genoten. Hij is daar met open armen ontvangen en heeft een fantastische maand met “zijn
mensen” daar mogen beleven.
Dit is wel gebleken uit de ontvangst die hem ten deel viel op het vliegveld waar rond de vijftig vrienden hem
met spandoeken op stonden te wachtten.
Ik ben blij dat hij dat nog heeft mogen beleven.
Br. Frans’ gezondheid ging de laatste weken snel achteruit. Hijzelf hoopte het nieuwe jaar nog te halen wat
later bijgesteld werd tot kerstmis. Ook dat heeft hij niet mogen halen.
Br. Frans overleed op 12 december ’s-middags om 12.45 uur in het bijzijn van zijn familie. Hij werd 71 jaar.
Wij hopen dat hij nu voor eeuwig rust zal vinden bij Hem voor wie hij zijn leven heeft gegeven in
dienstbaarheid aan de medemensen.
Broeder Frans, dank voor je inzet in onze Congregatie en rust in vrede.
Broeder Jan Klein Overmeen

