


Dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes de Vries 
echtgenoot van 

Maria Gerarda Martina Wasser. 
Hij werd geboren te Losser op 6 no
vember 1911. Na een ziekte van enkele 
maanden is hij overleden te Enschede 
op 20 januari 1985. 
De uitvaartdienst was op 23 januari 
d.o,v. in de Ariënsgedachteniskerk te 
Enschede en daarna vond de crematie 
plaats te Usselo. 

leder, die Bernard de Vries gekend heeft, 
weet dat hij een fijne mens was, eer
lijk en rechtvaardig. Samen met zijn 
vrouw, met wie hij bijna 39 jaar zo ge
lukkig was en lief en leed deelde, sa
men met zijn kinderen, voor wie hij een 
bezorgde vader was, had hij het mooi 
en goed. 
Als verzekeringsagent en later als ad
junct inspecteur van R.S. V. was hij een 
raadsman voor velen. Ook in de jaren 
sinds hij gepensioneerd was kwam 
menigeen nog bij hem om advies. Je 
kunt hem ook typeren als een wijs en 
evenwichtig man. Maar bovenal leefde 
Bernard de Vries vanuit een rotsvast 
geloof. Hij was een diepgelovig, een 

religieuze man, die echt vanuit zijn ge
loof leefde. Heel zijn leven had hij ook 
een grote verering voor Alfons Ariëns; 
met name in moeilijke omstandigheden 
vroeg hij diens voorspraak. .. 
Zijn ziekte in de laatste weken van 2I1n 
leven verwerkte hij zelf. Anderen moch
ten er niet onder lijden , Hij was voor
bereid om uit dit leven heen te gaan. 
Wij bidden, dat God zijn trouw: di~naar 
mag opnemen in het Vaderhuis, in de 
vrede en de vreugde zonder einde. 
Wij bidden ook om kracht voor hen die 
achterblijven : voor zijn goede vrouw, 
die zijn steun en toevlucht was, en 
voor zijn kinderen: dat zij het voorbeeld 
van vader steeds voor ogen zullen hou· 
den, 
Moge hij rusten in de vrede van Chris
tus. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, door u betoond na het over
lijden van mijn lieve man, onze goede 
en zorgzame vader en lieve opa, be
tuigen wij onze oprechte dank. 

M. G. M. de Vries-Wasser 
kinderen en kleinkinderen 


