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In dankbare heri nnering aan 

BERNARDUS VINKE 
weduwnaar van JAN TJE WITVOET 

Hij werd geboren op 8 mei 1885 te Erica. Vrij on
verwac ht Is hij overleden op 22 Juni 1 968 te Erica 
Zijn lichaam hebben w ij naast dat van moeder be
graven op het katholieke kerkhof te Erica op 26 Jun i 
d.o.v. 

Wie had gedacht, dat opa zo gauw na oma van ons 
heen zou gaan. H• t gJng zo snel dat er geen gele
genheid meer was \, rfl van elkaar afscheid te nemen 
We hadden hem zo graag nog enige tijd In ons mid 
den willen hebben. Ondanks zijn hoge ouderdom 
was hij toch nog het middelpunt voor kinderen en 
kleinkinderen. Nu staan er binnen enkele weken twee 
stoelen leeg In huls, Dat moet eerst wel wennen 

Opa Vi nke was een goed mens. Zijn liefde en zorg 
gingen uit naar de mensen om hem heen , Heel zijn 
leven heeft hij hard gewerkt en de tijd van nu was 
zo heel anders dan vroeger. Toch ging hij met zijn 
tijd mee en het was een plezier om met hem van 
gedachten te wisselen over vele vragen d Ie onze tijd 
bezig houden 

De laatste tijd voelde hij zijn krachten langzaam af
nemen. Vooral toen zijn lieve vrouw hem enkele we
ken geleden kwam te ontvallen, voelde ook opa 
Vlnke zijn einde naderen, Wie meer dan 50 Jaar In 
lie f en leed met elkaar verbonden zijn geweest, hen 
kan zelfs de dood niet schelden 

Zo is hij na moeder heengegaan ·en ze zijn nu weer 
verenigd ln God. Wij zullen hun gedachten is in ho
ge ere houden en hun voorbeeld In ons leven na -
volgen. Wij danken God om het vele goede dat wij 
door hen mochten ontvangen 

Dat zij bij God mogen leven in vrede 


