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Dankbare herinnering aan 

JACOBUS DE VRIES 

echtgenoot van 

Henderika Harmes 

Hij werd geboren te Klazienaveen, 26 juli 
1894. In de gezegende leeft ijd van 86 jaar 
over leed hij te Er,ica, 30 oktober 1980. 
Na de plechtige Uitvaartmis in de parochie
kerk te Erica hebben we zijn li chaam eer
b iedig te ruste ge legd op het R.K. kerkhof 
aldaar, 4 november 1980. 

" Je kunt niet blijven leven. Eens komt de 
tijd van vertrek. Dat is niet erg. Ik ben er 
voor k laar." 
Dat waren vader's woorden tijdens zijn laat
ste ziek1e. Hij zei da,t in alle rust, zonder pa
niek, zonder grootspraak. Daar was hij ook 
de man niet naar. Maar hij voelde we l aan 
dat zijn einde naderde. Ditmaal zou de dood 
hem de baas zijn. Dat was 's levens loop. 
Er werd geen verschil gemaakt. Dat was maar 
goed ook. Zo redeneerde vader. Hij kon het 
soms heel raak zeggen. 
Vader had een lang leven achter de rug. In 
zekere zin ook een mooi leven, want hij was 
gezegend met een sterk Hchaam en een 
sterke geest. Hij kon alles aan. Hij schrok 
niet terug voor de verste afstanden om de 
kost te verdienen voor moeder en de kin
deren. Alles op de fiets. Hij had er veel voor 
over. 

De laatste 20 jaar van zi j,n leven heeft vader 
het rustiger aan kunnen doen. Hij mocht 
ook genie,!en van de goede gaven van de 
nieuwe tijd. Zo kon hij ook meer zorg be
steden aan moeder. Die was niet sterk. Maar 
ui,te-indelijk moesten zij beiden worden opge
nomen in het verpleegtehuis " St. Francis
cus" te Coevorden. Daar kon vader niet aar
den. Daar voelde hij zich niet thuis. En zo 
keerden ze samen weer terug naar hun ei
gen huisje. Daar heeft vader genoten als een 
kind . Daar v,ierden ze samen hun 65-jar ig 
huwe·lijksfeest in de kring van hu n groot ge
zin. Daar werden ze met veel liefde en toe
wijdi n.g verzo rgd door zuster Clementine. 
Daar ontv-i ngen ze elke 14 dagen de H. Com
munie. Daar ontving vader tot tweemaal toe 
de Sacrament.en der zieken . Daar verwel 
komde vader de Heer voor " de grote re-is." 
Vader kon bidden. Hij was een man van ge
loof. 
We mogen dankbaar zij n , en vertrouwen dat 
de Heer hem ook welkom geheten heeft in 
het eeuw ig tehuis. 

Voor uw blijken van belangstelling, meele
ven en gebed, zeggen wi j U hartelijk dank. 

Familie de Vries. 

Erica, november 1980. 


