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In dankbare herinnering aan onze lieve 

moeder, groot- en overgrootmoeder 

SUSANNA VAN OS 
sinds 21 nov. 1981 weduwe van 

Katrinus de Vries 

Zij werd geboren op 14 september 1896 te 
Erica. Na een lang en welbesteed leven, ge
sterkt door het gebed van de Kerk , overleed 
zij in de leeftijd van 86 jaar op 27 maart 1983. 
We hebben haar op 31 maart 1983 begraven op 
de R.K. begraafplaats te Erica . 

Zij was als de vrouw uit de bijbel, die ge
roemd wordt in het boek der Spreuken (31, 
10): "Een sterke vrouw, wie za l haar vinden?" 
Heel haar leven heeft ze hard gewerkt. We 
hebben bewondering voor haar dat ze in 
een tijd van armoede 12 kinderen heeft groot 
gebracht. En daarbij was ze altijd opgewekt 
en bezorgd voor iedereen. 
Nooit heeft zij zich ergens over beklaagd. 
Spontaan hebben de kinderen dan ook ge
zegd: "We mogen trots zijn zo'n moeder 
te hebben gehad . Er was geen tweede zoals 
zij." 
Wat haar ook gekenmerkt heeft was haar 
grote vroomheid . Het geloof stond op de 
eerste plaats in haar leven en zij heeft haar 
kinderen in deze geest opgevoed. 

Daarom had zij wel wat moeite met de ver
anderingen in de geloofsbe!eving van de 
laatste jaren. Voor haarzelf bleef het gebed 
de grote kracht in haar leven. Nog enkele 
dagen voor haar dood heeft ze samen met 
haar kinderen het Credo gezongen. 
Het overlijden van ,haar man is haar zeer 
zwaar gevallen. Ze miste hem erg en voelde 
zich eenzaam. Maar toen is ze door haar 
kinderen opgevangen die haar in huis op
nam en. De laatste 11 maanden van haar 
leven is ze daardoor erg gelukkig geweest. 
Ze was er dankbaar voor en wilde dat graag 
uiten. Opgewekt als ze was zat ze vaak in 
haar stoel voor te dragen, iets wat ze heel 
goed kon. 
De laatste weken was ze erg verzwakt en 
het was du idelijk dat haar einde naderde. 
Vlak voor haar sterven kwam er nog even 
een opleving. Ze was hee l helder en heeft 
van alle kinde r,en afscheid genomen. 
Haar kinde ren hebben dit als een soort 
wonder ervaren. Haar laatste woorden waren: 
" Geloofd zij Jezus Christus. " 
In dankbaarheid denken wij aan haar terug 
en wij geloven d•at zij nu bij God geborgen 
is. 

Voor de vel e blijken van medeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en na het overlij
den van onze lieve moeder, groot- en over
grootmoeder, zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie de Vries. 

Erica, maart 1983. 


