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In dankbare herinnering aan 

HENDERll(US JOHANNES VINKE 

die getrouwd was met 

Maria Catharina Maatje 

Op 7 januari 1909 werd hij te Klazienaveen 
geboren en gesterk,t door ,het Sacrament van 
de z,iek,en overleed hi j op donderda,g 4 maart 
1982 te E~ica. Dinsdag 9 maart hebben wij 
de plechtige UHvaart gevierd, waarna wij 
zijn lichaam te ruste hebben gelegd op het 
R. K. Kerkhof te Erica. 

Vader heeft op de leeftijd van 73 jaar af
scheid moeten nemen van alles wat hem 
dierbaar was. Na een ziekbed van enkele 
weken kwam de dood over deze man, die 
nog zo gr,aag in het leven had willen blij
ven. Omringd door zijn vrouw, kinderen en 
anderen werd hij weggeroepen om voortaan 
verder te leven bij God , die de Vader is van 
de gehele mensheid. 
W&1neer wij op zijn leven terugki j ken dan 
zie;1 we ,in deze man een hardwerkend ie
mand, die met zijn sterke ,gezondheid veel 
werk kon verzetten. Het l iefste werkte hij in 
de bui tenlucht en kon genieten van wat de 
natu ur hem te zien ,gaf. 
Samen met moeder ,heeft hij de zorg willen 
dragen voor ons gezin waar zij dag ,in dag 
uit voor klaar wilden staan. Daarom was hij 
liever thuis bij hen , die zoveel voor hem 

hebben betekend . Zijn toewijding, trouw en 
liefde zullen wij niet gemakkelijk vergeten. 
Vader was iemand , die niet over zichzelf 
sprak. Wat hij in de laatste j aren van zijn 
leven aan lichamelijke ongemakken heeft 
moeten dragen , probeerde hij zoveel moge
lijk voor zijn omgeving te verbergen. 
Langzaam werd hij door een ongeneselijke 
kwaa l ges loopt. Gesterk•t door het Sacrament 
van de zieken heeft hij in alle rust het ein
de van zijn leven aanvaard. 
We hebben hem ,nu toevertrouwd aan God, 
die ook voor deze man een plaats had in 
Zijn huis. 
111 is er in het leven van moeder en ons een 
leegte gevallen, toch blijft U in onze her
innering voortleven. Wij kunnen U danken 
voor de wijze waarop U Uw levenstaak hebt 
volbracht . 

Voor de vele blijken van Uw medeleven, on
dervonden na het over l ijden van mijn l ieve 
man, onze lieve vader en opa, danken wij U 
hartel ijk. 

Familie Vinke. 

Erica, maart 1982. 


