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Een vrome nagedachtenis aan 

REINDER DE VRIES 
echtgenoot_ van 

Euphemia A, Masseling 

Hij werd geboren te Althaaren (Dld .J op I november 
1913 . Nog voorzien van het Sacrament der zieken 
overleed hij in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal op 
4 januari 1974. Zijn lichaam hebben wij 9 januari 
d.a .v. te ruste gelegd in het parochiële kerkhof te 

Denekamp waar het de Verrijzenis wacht. 

,,Mogen de Engelen u begeleiden naar het Paradijs, 
dat bij uw aankomst daar de martelaren u opnemen 
en brengen naar de heilige stad van het hemelse Je
ruzalem ·en moogt ge daar de eeuwige rust genieten 
in vrede" . 

Zo hebben wij gebeden bij de laatste gang van 
onze geliefde echtgenoot en vader naar de kerk, toen 
wij afscheid van hem moesten nemen . Zoals iedere 
mens was hij onderweg in het leven naar zijn eind
doel : God, het begin en einde van alles wat leeft en 
bestaat, de Schepper van heel de wereld . Aan zijn 
aardsè levensreis is nu plotseling een einde gekomen. 

Wij zijn bedroefd om het heengaan van onze man 
en vader, vooral ook omdat het zo onverwacht kwam: 
hij had nog zoveel kunnen en willen doen , wij kun 
nen hem nog zo moeilijk missen . We hadden hem zo 
graag een onbezorgde levensavond gegund, en hij 
had dat verdiend. Toch is er naast onze droefheid 
ook de troost van een blijvende en mooie herinnering . 
Wij denken met dankbaarheid terug aan het vele goe
de dat hij voor ons gedaan en betekend heeft : altijd 
zal ons bij blijven zijn zorg en arbeidslust, temidden 
waarvan hij door de Heer werd opgeroepen naar de 
rust van het eeuwige leven. En al was hij gehandi
capt door ziekte, hij klaagde nooit ; hij wilde de an
deren blijkbaar niet ongerust maken . 

Wij zijn daarom God' onze Heer, ook dankbaar voor 
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h_et goedè dat Hij ons door Relnder he.eft gegev.en. 
Wij weten ons ook getroost door de gedachte dat 
God reeds een plaats heeft bereid in het hemelse Va
derhuis voor hem die wij liefhadden. Want de dood 
is niet 't einde maar een doorgan9 naar het leven bij 
God . ,,Het leven wordt wel veranderd, maar niet on
gedaan gemaakt", zo horen wij in de Liturgie van de 
Kerk als zij haar mensen naar hun laatste rustplaats 
brengt. Daarin geloven wij, daarin stellen wij onze 
uiteindelijke verwachtingen en hoop, daarin zullen 
wij in liefde weer verenigd worden . 

Mijne dierbaren, mijn afscheid was plotseling en 
onverwachts. Weest van mij bedankt voor alle goede 
zorgen en leeft zó, dat wij eens weer samen mogen 
zijn in het hemels Vaderhuis , 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming, ondervonden bij het 
overlijden van onze beminde echtgenoot en 
vader, betuigen wij U onze hartelijke dank. 

FAMILIE DE VRIES 

Denekamp, januari 1974. 

J. Benneker, Koster, Denekamp. 


