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In dan.kba,re herinneri1ng aan 

onze diienbare moeder en oma 

MARIA KATHARINA MAATJE 

ecMgenote va,n 
Henderikus Johannes Vinke 

Zij werd geboren te Eri,ca op 15 november 
1908. Na een welbesteed le,ven overleden op 
75-jarige leeftij.d op 1 juli 1984. We hebben 

haar op 5 juH 1984 be_g,raiven op de 
R.K. begnaa,fplaats te Erica 

Onverwachts is zij van ons heengegaan 
Maar misschien juist zoals ze het zelf heeft 
gew,ild. Want vaaIk heeft zij gezegd dat zij 
niemand tot las,t zou willen zijn in haar ou
d'erdom . Deze wens tekende haar. Zij was 
iemand die grot,e zor,g had voor anderen 
ma:ar zelf bescheIiden op de acMergrond 
bleef 
We hebben haar gekend al,s een l:ieve vrouw 
d'ie zich voor aHes i,nteressee,r,de en met wie 
je goed kon praten . Heel Ihaar leven heeft ze 
hard gewerk,t voor haar gezin . En daarbij heeft 
ze vele kund,ig1hedien ontw,ikk,eld. Ze was 
b.v. heel creatief i,n handwerk,en. A ltijd had 

zij iets om handen voor haar kinderen of 
klei,nkhnderen of voo,r de club. We hebben 
ech,: het gevoel, daJt moeder een welbesteed 
leven heeft gehad: opgewekt , levenslustig, 
kran.i,g, hard voor zichzelf en goed voor 
anderen 
Op d·e laatste dag van haa-r leven zei ze: 
leg mij maar ,n,aast papa. Het was alsof ze 
een voor,gevoe,I had van haar dood, terwijl 
n,iemand d,ie toch verwacMte 
Haar k,i,ndieren en vooral haar kl,einkinderen 
zullen haar missen. Ze was iemé'.,a,d dIie echt 
aandacht had voor loi,nder,en. En daarom 
waren de kleinkin.de,ren ook gek op oma 
Ze had er wel 14. En allemaal gingen ze 
graag naar oma, als ze d•aarvoor de gele
gen1heid had,den. 
Moede,r was een echt godsdienstige vrouw 
Het gel-ooi betekende veel voor ha,ar. Zij is 
ook ,gestorv,en in dit geloof. Nu is zij bij 
de Vader in de heme•I in wi,e zij al haar ver
trouwen he,eft g,esleld 

Voor de ve,le bi ij,ken van mede
leven, ondervonden na h~ over
lijden van onze l,ieve moeder en 
oma, zeggen wij u harae,lijk dank 

FAMILIE VINKE 


