
t Wil in dankbaarheid gedenken 

Wilhelmus Vinke 

Geboren te Emmen op 6 april 1906. 
Sinds 28 juli 1934 echtgenoot van 

Johanna Maria Siebum 

Gesterkt door de H.H. Sacramenten in de vrede 
van Christus overleden te Enschede op 22 juni 
1993. Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van het Or. Ariënstehuis namen we op 25 
juli afscheid van hem. 

Vader kon terugzien op een welbesteed leven. 
Een goede man, die heel gelukkig was in zijn hu· 
welijk en zich samen met zijn vro~w geheel en al 
heeft ingezet voor zijn groot gezin. . .. 
Toen de werkgelegenheid in Orente moe1i1Jk 
werd, vestigde hij zich in Enschede, waar hij vele 
jaren arbeidzaam was in de textielindustrie. 
8 Kinderen werden uit hun huwelijk geboren. 
Met hen had hij een sterke band en bijzonder ge
lukkig was hij met zijn kleinkinderen. 

Wat stil van nature genoot hij het meest wan
neer zij allen samen bij hen waren zoals met de 
Kerst, met Nieuwjaar en op verjaardagen. 
Na zijn pensionering maakte hij zich nog ver.: 
dienstelijk voor de bejaardenbond en deed h1J 
ook kleine werkzaamheden voor de Michaëlpa
rochie. 
Genietend van de kleine vreugden van het leven, 
zoals z'n tuin vond hij het altijd bijzonder fijn om 
samen met moeder met de trein bij kinderen op 
bezoek te gaan. 
De overgang naar een aanleunwoning van het 
Or. Ariënstehuis is hem moeilijk gevallen. Steeds 
meer namen zijn krachten af. 
Maar trouw aan de Kerk zolang hij kon en zich 
voortdurend sterkend aan Christus in de H. 
Communie wist hij zich op-weg naar zijn levens
voltooiing in God . 
Dankbaar voor wat hij voor ons allen betekend 
heeft, vertrouwen wij, dat Christus Zijn belofte 
nu ook voor hem gestand zal doen: 
"Goede en getrouwe knecht, omdat ge over 
weinig trouw zijt geweest, zal Ik U stellen over 
veel: Ga binnen in de vreugde van Uw Heer". 

(Mt. 25,21) 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge· 
dachtenis aan hem. 

J . M. VINKE-SIEBUM 
Kinderen en kleinkinderen 




