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Dankbare herinnering oon: 

Jacobus Henderikus de Vries 
- Koos -

Koos werd geboren in Erica en was de negende uit een ge
zin van elf kinderen. Zijn jeugd is voor hem een moeilijke tijd 
geweest, waarin geluk hem niet altijd toelachte. Von kinds 
af oan heeft hij hord moeten werken; eerst op het lond , ais 
turfsteker en vervolgens tot zijn 62-ste als lasser-bankwerker 
bij HCG/AKZO. Hij was een werker die von vele markten thuis 
was en altijd een helpende hand had voor degene die nog 
een klusje te kieren had. Na zijn pensioen kon hij , ais dieren
vriend een van zijn hobbies weer oppakken. Hij vond het 
prachtig om voor een aantal pony's te zorgen. 

Koos trouwde in 1964 met Tiny Vos en ze kregen drie zonen. 
Ons gezin betekende olies voor hem. Hij vond dot wat hem 
tekort was gekomen, ons nooit mocht overkomen. Alleen 
ons geluk en welzijn stonden hem voor ogen. Wij waren zijn 
trots; hij heeft zich vaak totool voor ons weggecijferd. 
Koos zijn droom en grote wens wos het hebben van een 
eigen huis in Erica . Hij heeft die jaren in Schoonebeek nooit 
echt kunnen wennen.Nauwgezet hield hij de bouw von zijn 
droomhuis oon de Dorsstok in Erica in de goten. Het is pijnlijk 
dot hij er moor een jaar heeft mogen wonen, waarvan hij 
een deel In het ziekenhuis heeft doorgebracht .. 
Koos sprok meer door doden dan woorden : hij was be
scheiden, hod een heel zocht karakter, was behulpzoom 
en bleef zelfs na teleurstellingen uitgaan von het goede 
von anderen. Alleen op onrecht kon hij verontwoordigd 
reageren. 

Koos kan het slechte bericht vlak voor Kerstmis maar moeilijk 
bevatten. Het kwam voor ons a llen als een keiharde klap. 
Na de eerste en tweede operatie bleef hij hopen en ver
trouwen op een goede afloop, maar die 24 dagen in april 
waren een strijd die oneerlijk was en die hij uiteindelijk 
moest opgeven. Het doet vreselijke pijn dat we je die 
dagen niet meer hebben kunnen spreken en dat we In stilte 
afscheid van je hebben moeten nemen. 
We hadden je nog zoveel willen vragen .. 
Koos was als gelovige ook een stil water met diepe gron
den. Op 24 april ontving hij de Ziekenzalving. Op 29 april 
hebben we hem dankbcar moor zeer verdrietig aan Goc 
terug gegeven . Dat je na alle strijd moge rusten in vrede .. 

Bedankt voor uw medeleven met ons en vooraf .wat u voor 
Koos betekend heeft. 

Tiny de Vries-Vos 
Jos en Anne-Marijke 
Harold 
Henry en Yvonne 



PAPA 

Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. 
Vroeger was ik driftig , vroeger was jij driftig. 
Mom wij hebben onze rust gevonden, 
en we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. 
Voor alles wat jij doef heb ik hetzelfde ritueel. 
PAPA, ik lijk steeds meer ap jau. 

Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid . 
Jij hebt jouw ideeën: ik heb mijn ideeën, 
en we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis . 
De waarheid die je zocht en die heb je naait gevonden. 
Ik zoek haar ook en tevergeefs . 
Zolang ik leef, want, PAPA ik lijk steeds meer op jou, 

Jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. 
En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. 
En misschien ben ik geworden wat jij he lemaal niet wou . 
Maar, PAPA. ik lijk steeds meer op jou. 

PAPA, ik hou zoveel van jou .. 

Bedankt PA , . 

Jos, Harold er. Henry 


