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Een fijne en dankbare 

herinnering aan 

;;}f.' Meije Franciscus de Vries 
~'\ ~ echtgenoot van ~ I ANNIE WASSINK 

Meije werd geboren op 9 december 1927 te Tubbergen en 
overleed thuis, na een kortstondige ziekte en gesterkt door het 
Sacrament der Zieken, op 17 februari 2005. Na een gezongen 

uitvaarlmis op 22 februari d.o. v. in Basiliek van de 
H. Pancratius te Tubbergen hebben wij hem begraven op het 

parochi/!le kerkhof aldaar. 

Papa groeide op in een gezin met twaalf kinderen. Zijn 
jeugdjaren werden, mede door de crisis- en oorlogsjaren, 
getekend door schaarste en armoede. Dit heeft een grote 
invloed op hem gehad. Zijn hele leven is papa sober en zuinig 
gebleven. Op 17-jarige leeftijd ging hij werken in de textiel. Hij 
had het geluk om op zijn 59'~ te kunnen stoppen en genoot 
daarna volop van zijn vrije tijd. Hij hield van lange wandelingen 
en fietsen door het bos, vooral 's morgens vroeg. Een andere 
hobby was het maken van vogelhuisjes en duiventillen. Menig 
uurtje bracht hij door met tuinieren. Zijn eigen huis en tuin waren 
zijn trots waarvan hij volop kon genieten. Hierdoor had hij totaal 
geen behoefte om verre vakantiereizen te maken. 'Ik zie het wel 
op de televisie'- zei papa. Wel ging hij graag een dagje uit, maar 
het liefst sliep hij 's avonds weer thuis in zijn eigen bed. Papa 
had een groot gevoel voor humor. Hij was heel sociaal, had 
graag mensen om zich heen en genoot van feestjes met familie 
en buren. Met veel plezier ging hij ook rond met bestellijsten 
voor tuinzaden, meer voor een praatje dan voor de centen. 

Op 1 oktober 1960 trouwde hij met Annie Wassink.Groot was 
zijn liefde voor haar, zijn twee dochters en zijn kleinkinderen. 
Zijn gezin was het allerbelangrijkste in zijn leven. Dagelijks heeft 
hij gebeden dat zij bespaard zouden blijven van ongelukken en 
verdriet. Papa was altijd bang voor ziektes. Toen hijzelf 
ongeneselijk ziek bleek kon hij hier echter boven verwachting 
goed mee omgaan. Vol vertrouwen startte hij met de chemokuur: 
'iedereen doet zijn best en hierboven doen ze de rest.' zei hij 
vaak, optimistisch hopend op herstel en toekomst. In december 
ging zijn gezondheid echter flink achteruit. Papa had het er 
moeilijk mee dat er steeds meer voor hem moest worden 
gedaan. Hij genoot echter van de vele bezoekjes van familie, 
buren en bekenden tijdens deze periode. Tot het laatst bleef hij 
zeggen: ' Loat ze mar kom'n '. Papa ging niet op in zijn eigen 
leed en bleet zich het lot van anderen aantrekken. Zo heeft de 
natuurramp in Azië hem erg aangegrepen: zoveel mensen 
verdronken, zoveel kinderen omgekomen of verweest 
achtergebleven. Het deed hem even twijfelen aan het bestaan 
van God. En als je hem vroeg hoe het met hem ging zei hij: 
'Goed, er zijn altijd nog mensen die het zwaarder en moeilijker 
hebben dan ik. Ik mag niet klagen.' Tot de laatste dag maakte hij 
grapjes. Zijn grootste troost was dat hij thuis door zijn vrouw 
werd verzorgd en ook daar zou kunnen sterven. Dankbaar zijn 
wij voor alles wat hij voor ons heeft betekend. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa 
zeggen wij u oprecht dank. 

Tubbergen, 22 februari 2005 
Beatrixstraat 10 

Annie de Vries - Wassink 
Kinderen en kleinkinderen 


