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Dankbare herinnering aan 

HENDERIKA GESINA VINKE 

Zij werd te Erica geboren op 13 mei 1893. 
Opgegroe id in een gezin, dat met hard 
werken de kost verdiende, zag Siena zich 
voor meerdere opgaven geplaatst. Gehuwd 
met Hermannus Johannes van der Kolk 
werd zij reeds jong weduwe in 1924. Her
trouwd met Petrus Johannes Geraets, 
deelde zij met hem ruim dertig jaar l ief 
en leed. 

Haar leven ging niet over rozen , maar in 
geloof en vertrouwen sloeg zij zich door 
de moeilijkheden heen. Bezorgdheid en 
volharding tekenden haar persoon Door 
ondervinding wijs geworden, was ze mild 
waar het haar eigen teleurstellingen en 
andermans onvolmaaktheden betrof. Gas:
vrij van nature wist ze zich omringd door 
vele mensen. Wie bij haar in de winkel of 
in huis zijn geweest en wie met haar ge
praat hebben, hebben zeker uit haar mond 
gehoord: ,,M'n kind" , alsof je bij haar 
gezin l1oorde. W,ie haar ontmoet hebben, 
houden het beeld voor ogen van een 
moeder, die zelf wilde blijven regelen en 
bezig zijn. Wie haar van nabij gekend 
hebben in haar laatste levensjaren, bij
zonder haar dochter Miep, kunnen getui
gen wat een doorzettingsvermogen deze 
moeder getoond heeft. Met haar dood is 
een vrouw heengegaan, die als laatste van 
de familie Vinke een stempel heeft nage
laten van het voorgeslacht en het dorp 
Erica van weleer. 

Op 84-jarige leeftijd overleed zij, volgens 
haar wens in haar huis aan de Duiker
straat . Dat was op 20 februari 1978 en op 
24 februari d.a.v. hebben we haar lichaam 
begraven op het katholieke kerkhof van 
Erica. 
God, met deze vrouw, moeder en oma 
is iemand heengegaan, bij wie velen zich 
thuis voelden. Voor Henderika Gesina, die 
veel meegemaakt heeft, veel hulp gebo
den heeft en met open armen velen wel
kom geheten heeft , hopen wij, dat zij vrij 
van alle zorgen voor eeuwig geniet van 
de hemelse vreugde. 

H. Maria , Moeder van Altijddurende Bij
stand, wees onze voorspraak. 

Voor de vele bewijzen van deelne
ming, ons betoond tijdens de zi·ekte 
en na het ov,erlij'den van onz-e Meve 
moeder, groot- en overgrootmoeder, 
zeggen wij u hartelij'k ,dan-k 

Fam. Geraets en v. d. Kolk 

Erica, februari 1978 


