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Dankbaar willen wij ons blijven herinneren 

Marietje de Vries - Hesselink 
weduwe van 

Bennie de Vries 

Ma werd geboren op 10 juli 1933, ontving de 
doopnamen Maria Rosalia Aleida en overleed op 
9 april 2014. 

Ma is geboren en getogen in Overdinkel en 
woonde aldaar aan de Dwarsweg. 
Na haar lagereschooltijd ging ze werken bij 
Schuttersveld. In die tijd leerde ze pa kennen. Op 
9 oktober 1958 gingen ze trouwen . Ma bleef thuis 
om voor hun zes kinderen en de huishouding te 
zorgen. In de loop der jaren kwamen er veertien 
kleinkinderen bij, waar ze graag een spelletje mee 
deed. 

Na het overlijden van pa in 2001 bleef ma niet stil 
zitten. Ze genoot ervan om naar de bingo te gaan. 
Hier won ze menig prijs, die ze graag deelde 
met haar kinderen. Daarnaast heeft ma ook een 
poosje op countrydansen gezeten. Ze kon ook 
erg genieten van een reisje op de Rijn of een 
dagje weg met het Rode Kruis. 

Ma heeft tweeëndertig jaar met veel plezier in 
het kerkkoor gezongen. Hier moest ze wegens 
gezondheidsklachten, tot haar spijt, mee stoppen. 
Ma was erg gehecht aan haar eigen huis aan de 
Dr. Ariënsstraat, waar ze 51 jaar heeft gewoond. 
Met de buren had ze een goed contact en maakte 
ze graag een praatje. 

Niemand van ons had verwacht dat de rug
en buikklachten , die jou al een aantal weken 
plaagden, zouden leiden tot zo 'n snel afscheid. 
Gelukkig hebben we na de ziekenzalving 
nog afscheid kunnen nemen en ben je vredig 
ingeslapen. 

Lieve ma, 
het doet ons pijn dat je niet meer in ons midden 
bent, maar wij zijn dankbaar dat verder lijden je 
bespaard is gebleven. 
Ma, we mochten niet verdrietig zijn om jouw 
heengaan, want zoals jij zei: 

't is nie anders ' 

Je bent nu bij pa, rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
tijdens haar korte ziekbed en na het overlijden van 
onze moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


