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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES CORNELIS DE VRIES 

echtgenoot van 

Maria Elizabeth Wösten 

Geboren op 8 april 1923 te Erica en plotse
ling overleden op dinsdag 23 november 1982 
te Erica. 
Op zaterdag 27 november werd de plechtige 
Ui tvaart gevierd waarna wij zijn lichaam te 
ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Op een onverwacht moment drong de dood 
het leven van deze man binnen. Terwijl zijn 
vrouw hem in de armen had, viel het leven 
uit hem weg. Een onvoorstelbare harde slag 
voor Lies omdat zij het liefste moest afstaan 
wat zij bezat. 
Een goed mens, een lieve echt.genoot werd 
zo maar uit de kring van de mensen weg 
genomen. 
Al weten we dat de dood kan komen als 
een dief in de nacht, toch verrast het ons 
wanneer het ons overkomt. 
De dood is als een kracht waar niemand 
van de mensen tegen opgewassen is. De 
dood is voor onze menselijke ervaring een 

ondoordringbaar verschijnsel. Het is alsof 
de dood God zelf voor ons verbergt. 
Wie Jan gekend heeft , weet dat hij met een 
open karakter de mens tegemoet trad. Hij 
zei de dingen zoals ze hem voor de geest 
kwamen. Hij was een hardwerkend man , die 
er behoefte aan had om in grote arbeid
zaamheid zijn leven te vervullen. ·-Het is niet 
uitgesloten dat hij zichzelf overvraagd heeft 
en daardoor gedwongen werd voortijdig zijn 
zaak aan andere handen toe te vertrouwen. 
Samen met zijn vrouw heeft hij vreugde en 
verdriet gedeeld. Door de jaren heen raak
ten zij sterk op elkaar betrokken. Vandaar 
dat het heengaan voor zijn vrouw Lies zo'n 
zwaar gemis is. 

We leven in de overtuiging dat Jan bij God 
welkom was omdat hij in zijn leven God niet 
vergeten had. 
Hij is nu thuis gekomen bij Hem , die ons 
allen kent bij onze naam. 

Wij danken U hartelijk voor uw mede leven. 

Erica, november 1982. 

M. E. de Vries-Wösten 
en familie. 


