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4 jaar, bijna 4 jaar heeft haar strijd tegen de ziekte Kahler geduurd. 
Kort voor kerst 2012 kreeg ze het verschrikkelijk nieuws te horen. Het was 
ongeneeslijk. Haar wereld stortte in. De eerste weken in het ziekenhuis en 
later in de Dillehof waren een verschrikkelijke strijd. Eerst het accepteren 
van haar lot, dan de chemokuren met het daaraan verbonden gevoel van 
algeheel ziek zijn en de ondragelijk pijn. Het was een harde strijd. Met veel 
morfine was dat nog enigszins te verdragen, maar de chemo kuren waren 
erger dan de kwaal. Ze wilde daarmee stoppen en zo geschiedde. We wisten 
allemaal wat dat betekende! Maar tot ieders verbazing, inclusief de artsen in 
het ziekenhuis, knapte ze weer langzaam op. Het was verbazingwekkend. 
Ze bleef ervoor knokken zoals ze zelf zei. Ze wilde nog verder leven; het 
was nog niet haar tijd. 
Tiny Vos werd geboren in Kloosterburen op 10 juli 1938. Als jongste 
dochter in een gezin van 7 kinderen. Haar oudste zus was 20 jaar ouder, dat 
betekende dus dat ze eigenlijk meerdere moeders had. Ze beleefde haar 
jeugd in Kloosterburen en Groningen. Tiny kon goed leren maar mocht niet 
doorleren van haar vader na de lagere school. Zelfs de hoofdonderwijzer 
van de lagere school kon haar vader niet op andere gedachten brengen. Het 
werd de huishoudschool. Ze heeft daarna nog een tijdje bij de V &D in 
Groningen gewerkt. Vervolgens trok ze erop uit naar Nunspeet, waar ze 
zoals ze zelf altijd zei "in de kost was" en een opleiding volgde tot zieken
verzorgster/verpleegkundige. Dat was onze moeder ten voeten uit. Ze was 
een verzorgend type. Daar leefde ze voor en daar wilde ze haar beroep van 
maken. Ze werd aan Koos de Vries 'gekoppeld' door haar vriendin Leny, de 
zus van Koos. Ze trouwden in 1964; haar beroep werd huisvrouw, want ja, in 
die tijd had je nog geen kinderopvang. 
Het gezin met 3 zonen en dus 4 mannen was uitermate geschikt voor Ma de 
Vries om voor te zorgen. Zij bepaalde het reilen en zeilen van het gezin en 
had een duidelijk mening over opvoeden. Pa vroeg de deur uit aan het werk 
en de kinderen de deur uitwerken naar school en dan het huishouden. Ze kon 
soms behoorlijk emotioneel worden, want zo was ze; een gevoelsmens. 
Altijd het hart op de tong. Ze was graag tussen de mensen; vroeger bij het 
'vrouwen gilde', en nog een tijdje samen met pa in een zangkoor; want 
zingen was haar lust en haar leven. Ook heeft ze op latere leeftijd nog 

zwemles gehad en haar rijbewijs gehaald. Zwemmen kreeg ze niet 
helemaal onder de knie. Ze bleef bang voor water. De angst voor water 
kwam doordat een oudere zus op jonge leeftijd was verdronken. 
In 1999 stierf Koos, onze vader, haar man. Dat was een verschrikkelijke 
klap voor haar; ze kon het gewoon niet accepteren. Het kon alle kanten op 
met haar, maar gelukkig herpakte ze zicht en kon ze weer genieten van het 
leven. Ze ging weer zwemmen met een aantal dames, ze zat in een 
praatgroep; 'Grijs op Eigenwijs', ze ging Rummi Kuppen 's avonds met 
vriendinnen en gewoon lol maken, weer in een zangkoor, want zingen was 
en bleef haar passie. Haar levensvreugde kwam weer helemaal terug. 
Ze had nog nooit gevlogen. Dus Henry nam haar mee naar London, de hele 
vlucht beide handen vast geklonken aan de stoelleuningen; vliegen was 
zeker niet iets waar ze aan zou kunnen wennen. Anne-Marijke was destijds 
hoogzwanger en ze zei nog: "als het kindje maar niet wordt geboren", want 
daar wilde ze bij zijn. En wat dacht je, de dag dat ze voor de eerste keer 
vloog werd de zoon van Jos en Anne-Marijke "Ruben" geboren. Daarna 
heeft Henry haar nog meegenomen naar Wenen en Praag, een geweldige 
belevenis voor haar met uren lopen door de steden en het bezoeken van 
opera concerten; zingen op de manier zoals zij ook zingen beleefde. 
Vervolgens naar Rome, want het Vaticaan moest ze ook zien en beleven. 
En toen kwam die dag in december2012 bijna4 jaar geleden. Na het laatste 
verblijf in het ziekenhuis en in 'de Valkenhof wilde ze weerterug naar haar 
eigen huisje in Erica. Waar ze semi zelfstandig in haar eigen omgeving met 
veel steun van de buurt kon wonen. Harold stond nu omgekeerd bijna elke 
dag voor haar klaar om haar te helpen en te verzorgen. 

Mijn god, wat heeft ze geknokt, maar de laatste maanden waren heel 
zwaar. De pijn werd steeds heviger en was niet meer te stoppen met de 
morfine. Ze vroeg zich telkens af waar ze het nog voor deed; het ging niet 
meer, haar 1 ichaam was op. Vrijdagochtend l 4 oktober overleed ze aan een 
hartstilstand en is haar verder leed bespaard gebleven. 

Dank je Ma voor je onvoorwaardelijke zorg en liefde; Rust zacht 

Jos, Harold en Henry. Anne-Marijke, Ruben en Tycho 


