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Dankbare herinnering aan 

Henderlka Harmes 

Ze werd geboren te Erica op 20 december 
1894. Ze huwde op 4 mei 1915 met Jacobus 
de Vr ies. Uit dit huwelijk werden elf kinde
ren geboren . 
Ze was een zorgende moeder voor haar ge
zin . Daarbij was 't hard werken op het land. 
Toen er voor het grote gezin weinig brood 
op de p lank was, bleef ze toch vrijgevig voor 
anderen Een karaktertrek, die bleef tot het 
laatst. 
Haar leven ging niet altijd over rozen . Ze was 
de laatste 40 jaar vaak ziek. Energiek zette 
ze haar wi l door, ook toen ze de laatste tien 
jaar aan het bed gebonden was. 
Ze was graag gezien en hield zich graag op 
in gezelschap van anderen. Ze was bl ij van 
nature, en dat maakte haar emot ionee l. Ze 
genoot van haar kinderen, de 45 kleinkinde
ren en de 52 achterk leinkinderen Nog lang 
werd ze meegenomen hen te bezoeken. 
Toen tien jaar ge leden de ziekte haar spraak
vermogen wegnam, heeft zij - die zo graag 
praatte - haar levensmoed niet verloren. 
Haar geest b leef helder, haar wilskracht sterk. 

Ool< deze periode van haar leven heeft ze 
genoten. Ze was dankbaar voor de goede ver
zorging , en ze kon stralend kijkend haar b1ij 
heid tonen aan hen die haar omringden. 
Haar dochter Margje heeft zich bijna 10 jaar 
ingezet om moeder te verzorgen, zodat - on -
danks de ziekte - het leven de moei te van 
het leven waard bleef. Na op 17 augustus de 
H. Teerspijze te hebben ontvangen, gaf ze in 
al le rust haar leven in de hand van haar 
Schepper terug op 18 augustus 1987. 
Zaterdag 22 augustus hebben we haar stoffe
lijk lichaam aan de aarde van 't R.K. kerkhof 
te Erica toevertrouwd . Daar zal het rusten tot 
op de dag van de Heer. 

Wij danken U Heer, dat we moeder zolang 
mochten hebben , wat ze voor ons leven heeft 
betekend. Wij vertrouwen haar toe aan Uw 
veilige handen. Geef haar Uw vrede en geef 
ons, d ie onze weg door het leven verder gaan , 
dat we iets van haar b l ijheid en goedheid 
uitstra len . Blijft U ons nabij. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekzijn en 
nu in deze dagen van haar heengaan , dankt 

de familie DE VRIES. 


