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Dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES DE VREEDE 

Ge_boren 16 _maart 1925 te Poe ld ijk, gaf hij op 
26 Jul , 1950 z1Jn Ja-woord aan Corne l ia Johanna 
Maria Nederpel. Uit hun huwel ijk werden tien 
k inderen geboren. 
Met zijn groter wordend gezin was de over
gang van 'I westen naar Er ica een gang, 
waarvan hij al les ve rwachtte. Het was hard 
werken, maar de ti jd zat hem niet mee, want 
ook hier hadden de rozen doornen. 
Zij n handen werkten voor de zijnen , dat was 
de taak van zijn leven . 
Hij had een rust ig, st i l karakter, zocht 't niet 
in veel woorden, maar in 't geven van een 
goed voorbee ld. 
Zijn hart klopte voor zijn vrouw, zijn kinderen 
en kleinkinderen. Hij was een trouwe echtge
noot, een zorgzame paps, een l ieve opa. Hij 
had graag al len om zich heen en was dol
gelukkig met zijn k leink inderen 
Met de verander ingen in kerk en wereld had 
deze diepgelovige mens het voor zichzelf 
moeilijk. 
Hij was niet tégen , wilde geen strijd , maar 
b leef zichzelf. 
De tijd , dat het werken niet meer zo hoefde , 
- ook niet meer kon - is niet lang geweest. 
Na zijn ziekzijn in 1987 heeft hij na een kort 
ziekbed, gesterkt door 't Sacrament der Zie
ken op 21 maart 1988 zijn leven terug gegeven 
in de hand van zijn Schepper. Hij heeft zijn 
taak vo lbracht. 

Na een Eucharistievier ing ten afsche id is zijn 
stoffeli j k l ichaam aan de aarde van het R.K. 
Kerkhof te Erica toevertrouwd. Daar rust het 
tot op de dag van de Heer. 
Vader in de hemel , het heengaan van mijn 
man , onze paps en opa heeft ons intens ver
driet ig gemaakt. Zijn ogen die ons steeds 
weer zochten b lijven nu voor ons gesloten. 
Wij zij n dankbaar dat wij hem mochten heb
ben , dat hij van ons was. 
Laat hem b innengaan in Uw eeuwig licht, 
zodat hij rust in Uw vrede. 
Dat wij zijn I iefde , zijn trouw in ons leven 
verder gestalte geven en hem zo vasthouden 
in onze her inner ing. 
Doe Heer Uw ')"nschijn over ons l ichten. 

Voor Uw meeleven tijdens zijn ziek
zijn en nu in de voor ons zo droeve 
dagen danken wij U. 

C. J. M de Vreede-Nederpel , 
k inderen en kleinkinderen . 

Erica, maart 1988. 


