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Ter dankbare herinnering aan 

Gezina Maria Vinke 

echtgenote van Henderikus Zwart. 

Zij werd geboren op 1 januari 1915 te Erica. 
Na een kortstondige ziekte overleed zij, voor
zien van het H . Sacrament der Zieken, op vrij
dag 8 oktober te Emmen. We namen afscheid 
van haar tijdens een plechtighe Uitvaartdienst 
in de parochiekerk van O:L. Vrouw Onbe
vlekt Ontvangen te Erica op woensdag 13 ok
tober, waarna we haar ter ruste legden op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Nog vrij onverwacht kwam er een eind aan 
haar leven. Een leven dat vol was van aktivitei
ten en bezigheden. We herinneren ons haar 
niet aflatencfe zor_g en aandacht voor ons, haar 
man; hij vooral, haar kinderen en kleinkinde
ren. Naar ons idee was ze hierin niet te over
treffen. We denken aan haar groot gevoel voor 
rech~vaardigheid en eerlijk~eid: ze zei altijd 
precies waar het op stond, Je wist precies wat 
Je aan haar had. 

Zij was een vrouw met een groot hart , een har
telijke gastvrouw die op alle uren van de dag 
tijd voor je had en een luisterend oor. Ze stelde 
een groot belang in een goed kontakt met haar 
kleinkinderen en zij op hun beurt schonken 
haar hun volledige vertrouwen. 
In haar leven nam haar geloof een grote plaats 
in. Aan haar kinderen gaf ze door waar het in 
het geloof op aankomt: niet op uiterlijkheid, 
maar op je innerlijke houding en de keuzes die 
daaruit voortvloeien. Zo leefde zij op de plek 
die haar was toevertrouwd, volledig dienstbaar 
voor hen die zij liefhad. 
De laatste maanden heeft ze het heel zwaar ge
had, ze had vaak pijn en de vooruitzichten wa
ren onzeker. Vurig verlangde ze ernaar weer 
thuis te komen, want ze bad nog zoveel te 
doen. 
In stilte hoopten wij binnenkort met onze ou
ders hun 4S-e trouwdag te vieren. Het heeft 
niet zo mogen zijn. Eens te meer ervaren wij 
deze dagen noe broos en kwetsbaar wij men
sen zijn. Zij blijft voor ons onvergetelijk, om
dat we ons zullen blijven herinneren wat zij 
ons gegeven heeft aan zorgzaamheid, aan ge
loof1 aan liefde. We bidden en vertrouwen, dat 
Goo haar zal opnemen in Zijn hemelse vreug
de. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor al uw blijken van meeleven en be
langstelling bij het overlijden van mijn lieve 
vrouwd onze moeder en oma, zeggen WIJ u har
telijk ank. 

FAMILIE ZWART 


