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Ter gedachtenis aan 

JOHANNES DE VRIES 
weduwnaar van 

MARIA BERENDINA ROBBEN 
Hij werd geboren op 28 januari 1866 in Steggerda 
(Fr.) en overleed in geloof en vertrouwen op de Heer 
te Losser in het Bejaardentehuis op 9 juni 1963. Zijn 

uitvaart en begrafenis vond plaats te Overdinkel 
op 13 juni d.a.v. 

Hij bereikte een aartsvaderlijke leeftijd: bijna een 
eeuw. En hij mocht daarin de kinderen van zijn kin
deren zien tot in het vijfde geslacht. Geestelijke afta
keling heeft hij niet gekend; tot aan zijn dood bleef 
hij hc:lder van geest, en hij behield zijn belangstelling 
voor vele dingen. 

Evenals de aartsvader Abraham bracht hij zijn ge
zin naar een andere streek, vanuit Steggerda en Noord
wolde in Zuid Friesland waar het werk bij de boeren 
en in de turf heel weinig verdiensten opleverde, naar 
Overdinkel. Hier, dichtbij de duitse industrieplaats 
Gronau, behoorde hij tot de eersten die meehielpen 
een nieuw dorp te bouwen. Later zou hij gedurende 
16 jaren, tot aan 1931, Overdinkel in de gemeente
raad van Lo 3ser vertegenwoordigen. 

Bij de droefheid over zijn heengaan is er voor zijn 
kinderen toch ook veel reden tot dankbaarheid: dat zij 
hun vader zo lang mochten behouden, en voor het 
voorbeeld dat hij hun gaf, van werklust en onderne
mingszin, van opgeruimdheià en vooral van gods
dienstigheid . Aan God liet hij het over in zijn laatste 
jaren, wanneer deze hem tot Zich zou roepen en zijn 
laatste leventidag nog besloot hij met het H. Misoffer 
en de H. Communie Ook in zijn geloof en zijn ver
trouwen op God gelijkt hij op de aartsvader Abraham. 

Moge hij, tesarr_en met moeder en met de anderen 
van de familie, in eeuwige jeugd leven bij God. Ook 
een lang leven gaat voorbij, doch we mogen leven in 
de verwachting van de verrij:i;enis en het wederzien 1 
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