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Ria 

Echtgenote van Henderikus de Vries 

* Voorburg, 1 april 1933 t Erica, 1 0 maart 2008 

Ria is geboren in een gezin dat acht kinderen telde. Zij 
was de tweede in de rij. Al op jonge leeftijd moest ze 
gaan werken. Zoals voor zo velen ging haar wens om 
een opleiding te volgen niet in vervulling. 

In Den Haag leerde zij Rieks de Vries kennen. Liefde voor 
elkaar bloeide en groeide. In 1956 gaven zij elkaar voor 
het altaar het 'Ja - woord'. Ze gingen wonen in 
Den Haag. Hier zijn Susan, Ria en Katrinus geboren. 
In 1 %3 werd een verhuizing naar Arnhem noodzakelijk, 
dit 1n verband met een nieuwe kantoorbetrekking van 
Rieks 

In 1975 kwam Rieks door ziekte bij huis. Gaandeweg 
werd duidelijk dat een terugkeer naar zijn werkplek 
helaas niet meer mogelijk was. Rieks en Ria besloten om 
te verhuizen naar Erica. Wij schrijven 1977. 
Een nieuw bestaan werd opgebouwd. Ria kreeg tijd en 
ruimte voor haar hobby's . Handwerken en schilderen 
waren haar passie. Artistiek en creatief zijn woorden die 
bij haar passen. Zij gaf op bekwame wijze leiding aan 

twee hobbyclubs. Tegelijkertijd was zij op en top een 
lieve oma voor haar kleinkinderen. Pannenkoeken eten 
bij oma werd een traditie. Ria bleef ook oog en hart 
houden voor Rieks. Als geen ander stond zij hem in al die 
jaren nabij, zo ook na de laatste zware operatie die hij 
moest ondergaan en in de tijd van genezing en herstel. 
Wij herinneren ons haar als een lieve echtgenote en 
moeder. Van harte stond zij voor ons klaar. 

Ria klaagde niet. Ze gaf niets om uiterlijk vertoon . Ze 
leefde vanuit een groot Godsvertrouwen hetgeen tot 
uitdrukking kwam in haar gebeden en in de kaarsen die 
zij brandde in de kerk en thuis. Met vertrouwen zag zij 
de toekomst tegemoet. Ze zag uit naar de Eerste 
Communie van haar jongste kleinkind. Ze verheugde 
zich op het voorjaar en een mooie zomer met zonnige 
dagen. Helaas heeft ze dit alles niet meer mogen 
beleven. 

Plotseling en geheel onvervvacht is zij ons ontvallen. Wij 
kunnen niet vatten wat haar en ons is overkomen. 
Verslagenheid en verdriet ziJn ons deel geworden. 

Wij hebben voor haar en elkaar gebeden tijdens de 
avondwake op 14 maart en tijdens de gezongen 
uitvaartviering op 15 maart in de parochiekerk van Erica. 
Aansluitend hebben wij haar lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op het RK Kerkhof eveneens te Erica. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en onze oma 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Rieks de Vries 
Kinderen en kleinkinderen 


