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Dankbare herinnering aan 

Gezina Maria Elizabeth Vinke 
Siene 

Zij werd 2 december 1907 te Klazienaveen geboren 
als dochter van een kleine vervener. Ze was de oudste 
van vier kinderen en moest al jong - zoals het toen de 
gewoonte was • helpen in en om het huis en later in 
de turfwinning. Ze werkte als hulp in de huishouding 
bij menigeen in Erica, zoals ook bij "tante Siene" bij 
de brug. 27 oktober 1934 gaf zij haar ja-woord aan 
Johannes Qans) Maatje, waarvan ze sinds 14 juni 
1988 weduwe was. Ze trokken naar de polder bij 
Anna Paulowna (Breezand) achter de dijk langs de 
Waddenzee; betrokken daar een nieuwe woning. Uit 

hun huwelijk werden vijf zonen en twee dochters ge
boren. Na enkele jaren kwamen ze terug naar de Eri
case venen - daar wind, zand en de eenzaamheid - haar 
teveel werd. Siene heeft haar hele leven hard gewerkt 
op het land aan de Pannekoekendijk. Ze hield kippen 
en varkens en werkte in de tuin. Ze had groene vin
gers, want wat ze pootte kwam ook aan. Hierin was 
ze niet te verbeteren. Een sterke wil bezat ze om de 
dingen te laten gebeuren zoals zij het zag met een 
grote inzet voor haar man en kinderen. Onder haar 
kroost wist ze de orde te handhaven, desnoods met 
de klomp, toch met liefde uitgevoerd. Toen haar kin
deren het huis uit waren en er kleinkinderen kwamen 
was ze daar toegeeflijker voor, als voor de eigen kin
deren. Alle oma's eigen .. ... Ze leefde met het wel en 
wee van allemaal mee - was erg betrokken bij groot 
en klein - en altijd attent. Voor zichzelf leefde ze een
voudig, bescheiden, genoot ervan aan alles mee te 
kunnen doen. Zo was haar leven: rijk, gedragen door 
geloof. In 1995 was ze ernstig ziek, kwam er weer 
bovenop, maar werd toch een mens van de dag. Ze 
werd 19 september 1996 getroffen door een hersenin
farct; raakte in coma en gaf 20 september haar leven_ 
terug in de hand van haar Schepper. Op 25 september 
is ze na een Eucharistieviering ten afscheid begraven 
op de R.K. begraafplaats te Erica, waar ze rust tot op 
de dag van de Heer. 

Wij zijn dankbaar dat we onze moeder en oma zolang 
bij ons mochten hebben. Ze leeft in onze herinnering 
verder en we weten haar geborgen in de hand van de 
Eeuwige. 

Voor uw medeleven in deze voor ons droeve dagen, 
danken de 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


