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Hermannus Wilhelmus Vinke 

'Herman' 

* 8 augustus 1925 t 28 februari 2012 

weduwnaar van Dinie Willems 

Met groot verdriet, maar vervuld van mooie 
herinneringen, gedenken wij onze lieve vader, opa 
en overgrootvader. Herman Vinke werd op 8 
Augustus 1925 te Erica geboren. Hij was de jongste 
in een groot gezin . Samen met zijn broers en zusters 
groeide Herman op aan de Pannekoekendijk waar 
zijn vader een landbouwbedrijfje had en daarnaast in 
het veen werkte. 

Na de oorlog leerde Herman Dinie kennen . Zij was 
vanuit Limburg naar Drenthe gekomen om als 
kraamhulp hier te gaan werken. Op 27 juni 1955 
gaven zij elkaar hun onvoorwaardelijk ja-woord. 
52 jaar lang zouden zij elkaar in voor- en 

tegenspoed trouw blijven . De liefde die zij voor 
elkaar voelden werd zichtbaar in de geboorte van 
drie zonen en een dochter. In de loop van de tijd 
zette Herman, samen met zijn oudste broer, het 
bedrijf van zijn vader voort als glastuinbouw bedrijf . 
Met veel liefde voor het vak zette hij hiermee een 
jarenlange familietraditie voort. Hierin werd hij met 
raad en daad bijgestaan door Dinie, die altijd een 
grote steun en toeverlaat was. 

In 1980 heeft hij, tot zijn grote verdriet, het bedrijf 
moeten stoppen. Met een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid heeft hij dit gedaan. Daarbij ontzag 
hij zichzelf niet. Samen met Dinie en de kinderen 
verhuisde Herman naar Nieuw-Amsterdam. Aan de 
Jachthoorn begon voor hem weer een nieuw leven. 
Erg veel plezier beleefde hij aan hel stuk grond dat 
hij, niet ver van zijn huis, onderhield. Een overvloed 
van gewassen kwam van het land. Een deel daarvan 
kwam in weckflessen terecht maar hel overgrote 
deel werd uitgedeeld . Ook sport en televisie hadden 
zijn interesse. Minder interesse had Herman voor 
reizen. Met hart en ziel was hij verbonden met zijn 
geboortegrond. Het liefst bleef hij dicht bij huis, maar 
bleef altijd alert op de gebeurtenissen in de wereld 
d.m.v. de krant die elke dag uitgeplozen werd. 

Na kort ziek te zijn geweest is Herman op 28 februari 
aan de reis van zijn leven begonnen, de Heer 
tegemoet. Op maandag 5 maart hebben we in een 
plechtige uitvaartdienst, in de parochiekerk van 
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica, het leven 
en werken van Herman Vinke herdacht. Aansluitend 
hebben wij hem begeleid naar het crematorium. 

Moge de Heer oog hebben voor al het goede dat 
Herman heeft betekend voor zijn gezin en zo vele 
anderen. Moge Hij hem opnemen in zijn rijk van 
vrede en liefde. 

Kinderen , kleinkinderen en achterkleinkind 


