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Dankbare herinnering aan 

Hendrik de Vries 

Hij werd te Erica geboren op 27 september 1920. 
In Erica bezocht hij de school en tot zijn twin
tigste was hij gewoon thuis. In de oorlog '40-'45 
werd hij te werk gesteld in de Noord-Oost polder. 
Daar vluchtte hij en was het laatste jaar van die na
re tijd ondergedoken. Na de oorlog - hij was toen 
25 - kwam hij bij zijn broer wonen aan de Tuin
derslaan en dertig jaar was Hendrik in dat gezin en 
nam deel aan het bedrijf. Hij had met allen een 
goede band en die band is altijd blijven bestaan. 
Toen hij 65 was ging hij terug naar het 
ouderlijk huis en woonde daar met zijn moeder en 
zijn zus Marrigje. Hij verzorgde het vee en kwam 
geregeld naar het bedrijf. 
Na de dood van moeder bleef hij wonen aan de 
Noordersloot; met eten heeft Marrigje hem ver
zorgd. Toen zij in 1994 plotseling overleed stond 
Hendrik weer alleen. Hij had er veel verdriet van. 

Hendrik kwam eenzaam, terug getrokken over; 
was een man van weinig woorden, maar hij was 
niet alleen. Hij had graag mensen om zich heen; 
was goed, toegewijd, had zorg en vergat niemand 
uit het gezin waarin hij zolang geleefd had. 
Oom Hendrik hoorde erbij. Hij heeft nog mooie 
jaren gekend, totdat hijzelf medio 1995 getroffen 
werd door een kwaadaardige ziekte, die hem in 
een korte tijd totaal sloopte. Hij kende de situatie, 
wist waar hij aan toe was, maar hij bleef hopen en 
vertrouwen. Hij heeft zich tot het laatst verzet en 
gevochten voor leven. De laatste tijd bracht hij 
door in "De Horst" te Emmen, waar hij liefdevol 
werd verpleegd. 
Op 5 december 1995 gaf hij zijn leven terug in de 
hand van zijn Schepper. Na een Eucharistieviering 
ten afscheid hebben we Hendrik begraven op het 
R.K. kerkhof te Erica, waar hij rust tot op de dag 
van de Heer. 
Hendrik het was meer dan de moeite waard dat je 
zolang bij ons was en we zijn dankbaar wat je voor 
ons betekende. We zijn dankbaar en verdrietig, 
maar in onze herinnering leef je verder. 

"Heer, God, gedenk Hendrik de Vries, die Gij uit 
deze wereld tot U geroepen hebt. 
Laat hem, die in de doop met Christus gestorven en 
verrezen is, ook verrijzen t9t nieuw l= met Uw 
Zoon" (Liturgie van de overledenen). 

Woorden schieten tekort om u voor uw medele
ven na het overlijden van onze broer, zwager en 
oom te bedanken. 

FAMILIE DE VRIES 


