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In liefdevolle herinnering 

Marietje de Vries - Fiselier 
_,., Echtgenote van 

Johan de Vries 

Geboren op 4 januari 1928 en getogen in Heeten, 
verhuisde mama na haar huwelijk met papa naar 
Overdinkel. De eerste kinderen werden geboren 
terwijl ze inwoonden bij Opa en Oma de Vries. De 
volgende 5 kinderen werden geboren aan de 
Spinnersweg, de laatste aan de Hoofdstraat. De 
laatste 13 jaar woonden papa en mama samen in 
de Driehoek. Na voorzien te zijn van het 
H.Sacrament der zieken overleed ze, na een liefde
volle verzorging in Oldenhove, op 6 juli 2010. Op 1 O 
juli 2010 hebben we haar te ruste gelegd op het 
kerkhof in Overdinkel. 

Haar handen hebben voor ons gewerkt. 
Haar ogen hebben ons gevolgd. 
Haar hart heeft voor ons geklopt. 
Wij zuffen haar heef erg missen. 

Mama was een krachtige vrouw. Hoewel Opa Fiselier 
moeite had met mama's verkering met papa koos ze 
resoluut voor haar geliefde. Een liefde die uitmondde in 
een gelukkig huwelijk van bijna 56 jaar. Ook papa en 
wij, de kinderen hebben haar kracht gemerkt. Aan 
regels hield je je. Mama en papa waren erg vooruitstre
vend. Ze vonden het belangrijk dat hun kinderen het 
beter zouden hebben dan zij. Zo was het een revolutie 
dat Marian als eerste uit het dorp naar de Middelbare 
school in Enschede ging. Ook was mama een trotse 
vrouw. Het zou haar, ondanks dat de eindjes aan elkaar 
geknoopt moesten worden, niet gebeuren dat de kin
deren in oude kleren of op versleten schoenen liepen. 
Om dit allemaal voor 9 kinderen te realiseren beteken
de dit dat er hard gewerkt moest worden en elk dub
beltje drie keer omgedraaid, maar ook dat ieder kind 
zijn of haar steentje moest bijdragen. Zo naaide ze alle 
kleren zelf en knipte zelf de haren van papa en van ons. 
Later borduurde ze graag, zeker ook bij de geboorte 
van de kleinkinderen. Mama waardeerde iedereen 
zoals die was. Of je nu veel of minder talenten had, 
was niet zo belangrijk. Wel dat je ze optimaal benutte. 
Als dat dan ook gebeurde was ze zo trots. 
Mama had ook een zacht, lief en zorgzaam karakter. 
Van haar gezin, later uitgebreid met de gezinnen van 
de kinderen kon ze enorm genieten. Als iedereen om 
haar heen was, was het goed. 
Mama was een gelovige vrouw. Het gaf haar een enor
me kracht. 
Marietje, Mama, Oma, dank je wel voor alles. 
We zullen je nooit vergeten. 

We danken u hartelijk voor uw medeleven en warme 
belangstelling . 


