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In dankbare herinnering aan 

Maria Elisabeth de Vries-Wösten 
Lies 

weduwe van Jan de Vries 

• Lies is geboren op 5 mei 1927 in Barger Oosterveld . 
Zij is overleden, na gesterkt en getroost te zijn door 
het sacrament van de Zieken, op 19 oktober 2007 
in het verpleegtehuis 'De Bleerinck' in Emmen. 
Wij hebben voor haar en elkaar gebeden tijdens de 
avondwake en uitvaartviering op 23 en 24 oktober 
in de parochiekerk van Erica. De crematie 
plechtigheid heeft in het crematorium 'De 
Meerdijk' plaats gevonden. 

Moge zij rusten in vrede 
en moge het Eeuwige Licht haar verlichten. 

Nu haar leven tot voltooiing is gekomen wi llen wij 
haar met respect en liefde herinneren. Wij zijn 
dankbaar voor de vrede en de vreugde die zij aan 
ons en anderen w ist te geven. Zij is een liefdevolle 
echtgenote geweest voor haar man Jan. Samen 
hebben zij met vreugde en veel energie gewerkt 
voor de opbouw en uitbouw van hun onder
neming: de slagerij. 

Lies was van huis uit coupeuse, maar als vanzelf 
groeide zij uit tot een goede vakvrouw ten dienste 
van de klanten die hun slagerij wisten te vinden. 
In 1993 heeft ze twee zware operaties moeten 
doorstaan. Wonderwel herstelde ze. Ook in deze 
periode bleek zij een sterke vrouw Met optimisme 
en zonder veel klagen gaf zij kleur aan het leven en 
wist zij tegenslag en verdriet te verwerken. 
Na het overleden van Jan heeft zij op goede w ijze 
de lege plek aan haar zijde een plaats gegeven. 
Met het stijgen der jaren behoefde zij meer hulp en 
zorg . Haar vertrouwde woonplek moest zij in 2005 
opgegeven. Een nieuwe plek werd gevonden in het 
woon- en zorgcentrum 'De Va lkenhof'. Een goede 
keuze. Hier vierde zij afgelopen mei haar tachtigste 
verjaardag . Haar gezondheid ging helaas 
zienderogen achteru it. Opnieuw werd een 
verhuizing noodzakelijk. In het verpleeghuis 'De 
Bleerinck' is zij in de laatste vijf weken van haar 
leven liefdevol verpleegd. 

Een markante en sterke vrouw is uit ons midden 
weggevallen. Haar geestkracht blijft bij ons. 

Voor uw getoonde belangstelling en medeleven 
zijn wij u oprecht dankbaar. 

De familie. 

Erica, oktober 2007 


