
Bloemen vol dartelende vlinders 
En wind die zachtjes ruist door de bomen 

Ik zie mijn bloementuin en weet 
De tijd van rust is nu eindelijk gekomen 

Een dankbare herinnering aan 

Paul de Vries 

Op 24 juni 1933 werd hij in Alstätte 
geboren. Hij groeide op in Glane, 

waar hij jarenlang een trouw lid bleef 
van de voetbalvereniging. 

Op 16 juli 1958 trouwde hij met 
Jo de Kruijff, die op 23 december 1997 

overleed. Nog midden in het leven 
overleed hij zeer plotseling thuis op 

14 november 2000. 

Er zal een lege plek zijn, nu we hem zo 
plotseling moeten missen. Paul stond 
namelijk voor iedereen klaar. Op de eerste 
plaats voor zijn enige dochter Elles en haar 
gezin. Maar ook voor andere familieleden 
en vrienden. Hij vond het fi jn om een ander 
te helpen en blij te maken. Zo werkte hij 
graag in de tuin en hij hield van lezen en 
puzzelen. 
Vele jaren heeft hij als conciërge gewerkt 
aan de M.T.S. in Enschede. Hij voelde zich 

zeer betrokken bij de school en hij onder
hield met velen nog goede contacten. 
Zijn leven lang heeft hij gevoetbald, dat 
was z'n grote hobby. De laatste jaren was 
hij actief in zijn volleybalclub. 
Toen Jo, zijn vrouw, drie jaar geleden ziek 
werd en overleed, was dat voor hem moei
lijk te verwerken. Hij uitte zijn gevoelens 
niet zo, maar hij miste haar ontzettend. 
Wij zullen hem missen , maar de vele 
goede herinneringen aan een fijne papa, 
een goede schoonvader en een lieve opa, 
zulllifl we met ons meedragen. 
Op 20 november hebben we in de 
Uitvaartviering in de St. Martinuskerk zijn 
leven dankbaar herdacht en hem toen 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 
Moge hij nu weer samen zijn met Jo, zijn 
vrouw, dat ze samen mogen leven in de 
liefde, de Vreugde van God. 

Lieve papa, opa bedankt voor alles! 

We zi jn dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het zo onverwachte overlijden 
van onze zorgzame vader, schoonvader en 
opa. 

Elles en Jos 
Isa 




