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Dankbare herinnering aan 

KATRINUS DE VRIES 

c:lie werd geboren te Erica, 10 november 1893 
en na het ontvangen van de Sacramenten 
der Zieken 'in de Heer is ontslapen, 21 no
vember 1981 . Op woensdag 25 november 
hebben we de plechtige Uitvaartmis gevierd 
in de parochiekerk van 0. L. Vrouw te Erica, 
waarna we zijn lichaam eerbiedig te ruste 
hebben gelegd op het R.K. kerkhof aldaar . 

Katrinus de Vnies - 88 jaar oud - ruim 61 
jaar getrouwd - nooit ziek geweest - thuis 
gestorven, omringd door en niet aflatende 
zorg en trouw van zijn dappere vrouw en de 
genegenheid van zijn kinder,en. Wat een 
voorrecht! Wat een reden tot dankbaarheid . 
Dankbaarheid overstemt onze droefheid. Het 
zou niet goed zijn als we niet bedroefd wa
ren. Een mens heeft ook een hart. Het my
sterie van de dood grijpt 'hem aan, bijzonder 
als de dood zijri i-ntrede doet in eigen ge
zin . Je wordt er stil van. Je ervaart de broos 
heid van het aards bestaan, van al het tijde
lijke waar je vaak veel te veel aan gehecht 
bent en te hoge verwachtingen van koes
tert. 

Voor moeder komt het verHes van vader het 
hardst aan . Zij zal alleen verder moeten 
zonder papa, maar zij zal zich getroost we
ten door haar geest van geloof die over de 
grenzen van de dood heenziet. ,,Want alwie 
gelooft en ernaar handelt zal leven ook al 
is •hij gestorven". Het leven van een mens 
die God heeft gediend in gezin en mede
mens gaat door bij God. 
En zo geven we vader uit 1handen in de han
den van de lev,ende God, die rechtvaardig 
en barmhartig is, en ons I iel heeft tot in de 
dood. 
Het leven gaat door. We moeten verder. We 
dragen het beeld van vader met ons mee. 
We zullen zijn goede daden voor ogen hou
den; zijn trouw en liefde voor moeder, kin
deren en kleinkinderen dankbaar blijven ge
denken ; zijn voorliefde voor kerkmuziek en 
zang. Er ,is nog zoveel meer. Het staat opge
schreven in "het boek des levens" . 
Heer, wij bidden U, help ons te zijn wat U 
van ons verwacht. Dan mogen ook wij het 
eeuwig leven verwachten. God zij dank. 

Voor uw blijken van meeleven , belangstelling 
en gebed, zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie de Vries . 

Erica, november 1981. 


