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In dankbare herinnering aan 

Maria Margaretha 
Vinke-Moorman 

sinds 25 april 1976 weduwe van 
Bernardus Franciscus Vinke 

• Klazienaveen, 25 maart 1917 
t Emmen, 11 januari 2002 

De Uitvaartdienst vond plaats op 16 januari in de kerk 
"Maria Onbevlekt Ontvangen" te Erica, waarna de be
grafenis volgde op het kerkhof van deze parochie. 
Na ruim 84 jaar is aan het leven van een sterke vrouw een 
einde gekomen en zoals steeds laat de dood van een lieve 
en zorgzame moeder en oma een grote leegte achter. Het 
verdriet en het gemis overheersen de dankbaarheid. En 
toch is er- juist in deze moeilijke en verdrietige dagen -ook 
alle reden tot dankbaarheid. Haar leven kan immers 
gekenmerkt worden door een grote mate van inzet, zorg 
en liefde, niet alleen voor haar man en haar gezin, maar 
ook voor anderen die zij ontmoette. Voor familieleden, 
vrienden en bekenden stelde zij de deuren van haar hart 

en van haar huis steeds weer open. Niets was haar teveel 
om anderen gelukkig te maken en te zien. Zij was een 
vrouw die niet voor zichzelf geleefd heeft, maar die haar 
geluk vond in het geluk van anderen. Voor haar was 
anderen helpen en bijstaan even vanzelfsprekend en 
nonnaal als eten en ademhalen. Telkens stond ze klaar 
om maar te helpen waar hulp nodig was en bij te staan wie 
een helpende hand kon gebruiken. En toen ze dat niet 
meer kon, klaagde ze nimmer als anderen niet eenzelfde 
mentaliteit hadden als zij. Zoals ze sowieso ook nooit 
klaagde over haar verminderde lichamelijke en 
geestelijke conditie. In maart 2001 werd zij opgenomen in 
het verpleeghuis "De Bleerinck" te Emmen. Zelfs daar 
toonde zij zich nog bezorgd om en begaan met anderen. 
In 1947 trouwde ze met Berend Vinke. Uit dit huwelijk wer
den twee kinderen geboren. Helaas overleed haar zoon 
Willy in 1968. Zijn dood, evenals de dood van haar man in 
1976 gaf haar veel verdriet, maar ook hiennee wilde ze 
anderen niet belasten. Na een periode van rouw en ver
driet wist ze weer van het leven te genieten. Ze ging met 
de fiets erop uit, genoot van de wekelijkse aanloop van 
haar zus en zwager uit Klazienaveen, ging weer naar de 
volksdansclub en nam haar werkzaamheden in de tuin 
weer op zich. De herinnering aan haar en aan haar leven 
zullen we in onze herinnering bewaren. 
Voor uw hartelijke belangstelling en meeleven bij de 
ziekte, het overlijden en de uitvaart van onze lieve moeder 
en oma, willen wij u oprecht danken. 

Tiny en Gerard 
Annemarieke 


