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Dankbare herinnering aan 

Margje de Vries 

Ze werd op 11 september 1916 geboren te Erica. 
Ze was de oudste van elf kinderen en moest al vroeg 
meehelpen in het grote gezin. Als haar moeder ging 
werken schoot de school er nog al eens bij in, want de 
kinderen thuis hadd~n zorg nodig._ Op 1_4-jarige leef
tijd ging ze werken m het Katholieke z1ekenhu1S m 
Groningen. Toen ze 18 was, wilde ze naar het 
klooster, maar v~der zag ~at niet zitten, zo_dat ze eer~t 
in oktober 1940 mtrad 611 de zusters van liefde te Til
burg. In 1941 ingekleed legde ze 4 november 1945 de 
eeuwige geloften af. Ze werkte m Gronmgen; toen 
daar het klooster opgeheven werd, ging ze naar Zwol
le zonder speciale opdracht. In 1978 kwam ze naar 
Erica, om haar hulpbehoevende ouders te verzorgen. 

Ze woonde aan de Noordersloot. Daar overleed 
vader en in 1987 moeder, kort nadat ze in Erica aan 
de Duikerstraat waren komen wonen. Margje mocht 
daar blijven wonen, had er mooie jaren, was er graag, 
genoot van de goeie buren om haar heen. 
Margje haar hele leven was "zorgen voor" in het ~e
zin, in het klooster; in de familie vervulde ze een die
nende funktie . Ze bleef de zuster tot aan haar dood. 
De zus die hielp; de zuster die sober naar eens ver
worven regels leefde met een regelmaat van de klok. 
Het leven zelf had haar geschoold. 
Ze trad niet op de voorgrond, maar was er wel. 
Ze was stil meditatief, maar wist haar woord te doen. 
Ze had een diep verankerd geloof, maar getuigde er
van door eenvoudig te doen. 
Ze was een mens van gebed, maar-dweepte niet. 
Ze hield zich graag aan het oude in de kerk, maar ver
ketterde het nieuwe niet. Ze beklaagde zichzelf met 
maar werd bewogen door medelijden. 
Ze heeft een leven van opoffering geleid en zo haar 
God aan ons beleden. De laatste weken had ze veel 
pijn en onverwacht overleed ze thuis op 1_2 _april 
1994. We hebben op 16 april in een Euchansuevie
ring ten afscheid voor haar leven onder ons en met 
ons gedankt. Begraven op het R.K. kerkhof in Erica, 
vertrouwen we erop dat ze nu deel heeft aan het 
leven van de verrezen Heer. 

Margje bedankt voor alles en rust in vrede. 
In onze herinnering leef je voort. 

Voor het medeleven dat Margje mocht ondervinden 
en wij nu na haar dood, dankt de 

FAMILIE DE VRIES 


