
"Afscheid nemen doet pijn. Van mijn man en maatje, 
kinderen, de kleinkinderen en iedereen die mij 
lief was." Marie/je 



63 jaar geleden werd je geboren, als jongste 
meisje van het gezin Vinke. Je vertelde dat je vaak 
met je zussen de jongere broertjes hielp. Toen je 
papa leerde kennen moest papa eerst katholiek 
worden om met je te mogen trouwen, dat is nu 
42 jaar geleden, altijd gelukkig geleefd met 
elkaar, en 40 jaar geleden zette jij mij op 
deze wereld. 

Je werkte bij de thuiszorg waar je veel plezier aan 
had, zolang je voor anderen kon zorgen was je in 
je sas. Trouw aan papa die met zijn ziekte vaak in 
het ziekenhuis lag, daar ging je rustig mee om, 
"tja klagen lost niets op", zij je altijd . 
Altijd kon iedereen op je rekenen, niets was je 
teveel. 
Trots op de kleinkinderen, waar je zoveel van 
genoot, en ook je lieve maatje, papa. 
Samen de vele vakanties naar Ehrwald in 
Oostenrijk, lekker wandelen in de bergen. 
Wat heb je genoten van de fietstochtjes met papa 
en tante Ellie en ook samen met papa, Ria, Jan en 
de kinderen ijs eten bij het ijssalonnetje in Epe 
vond je prachtig. 
Je genoot elke keer weer van je kleinkinderen, die 
gezellig kwamen logeren. Gezelligheid en 
gastvrijheid stond bij je voorop. 
Totdat jou gezondheid achteruit ging, maar je liet 
niet merken hoe jij je voelde. iedereen kon aan je 

zien dat het niet goed ging, maar toch ging je 
verder, en genoot je van je knipavonden en het 
wandelen . En ook al lukte het eigenlijk niet, je 
ging altijd door. 
En natuurlijk het carnaval, erg vond je het om niet 
meer mee te kunnen lopen in de optocht. 

Mama, wat heb je het de laatste twee weken flink 
voor je kiezen gehad, je was moe, je lichaam was 
op. Wat hebben we nog veel geknuffeld de 
laatste tijd lieve mama. 
Dan toch nog vrij onverwachts moesten we 
afscheid van je nemen. 

Lieve schat, het is goed . 
Rust maar lekker uit. 

Dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan, 
we houden van je. 
Papa, Roy, Mike, Esmee, Britt en ik moeten nu 
verder zonder jou, hoe moeilijk dit ook zal zijn, je 
blijft in onze gedachten en in onze harten. 
Het komt wel goed schatje. 

Bedankt voor alle steun en medeleven. 

Johan 
Marion en Roy 
Mike, Esmee, Britt 


