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Ter herinnering aan 

Maria Margaretha 
Vinke-Suelmann 

Zij werd geboren op 1 maart 1923 te Schönings
dorf. Op 19 februari overleed ze in Scheper 
Ziekenhuis te Emmen. Op 24 februari 2012 werd ze 
ter aarde besteld op de R.K. begraafplaats te Erica. 
ln de late jaren '30 moest het hele gezin in alle haast 
naar Nederland verhuizen. Daar heeft Gré haar 
o-rote liefde Berend leren kennen waarmee zij in 
1948 trouwde. In de daaropvolgende 10 jaren 
werden 8 kinderen geboren. Het achtste kind -
Herman - vroeg veel zorg door zijn ernstige 
handicap. 

Samen met alle kinderen werden er vele 
vakantietochtjes gemaakt op de fiets naar o.a. de 
Zandpol, de Kibbelkoele en Uelsen. 
Ook de dierentuin in Emmen was een favoriet 
reisdoel. 

Later maakten zij en haar man in hun kleine mini
cooper vele reisjes . 
Ze hield veel van de natuur, de bloemen en haar 
tuin. Zij had groene vingers, tuinieren was haar 
grote hobby. Verder waren haar passies koken, 
bakken en allerlei spelletjes, waarbij vooral het 
kaartspel in haar sociale leven een belangrijke rol 
speelde. 

ln 1989 verloor zij haar geliefde Berend en moest 
zij in haar eentje verder. Zij verhuisde van hel huis 
in de Allee naar haar fiat in de Monetpassage. Daar 
heeft zij ook met veel plezier gewoond en kwamen 
de kinderen en kleinkinderen graag op bezoek waar 
ze dan erg van genoot. 

Ongeveer een jaar geleden begonnen de jaren toch 
te tellen en ging haar gezondheid achteruit. 
Daardoor moest zij gedwongen de overstap maken 
naar een appartement in het verzorgingstehuis 
"Holtingerhof'. 
Hier heeft zij maar een half jaar mogen wonen. 
Rustig en kalm overleed zij op een mooie 
zondagochtend in het ziekenhuis te Emmen nadat 
alle kinderen, ieder op hun eigen manier, afscheid 
van haar hadden kunnen nemen. 

WU danken u allen voor uw komst en uw 
betrokkenheid bij onze moeder. 


