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In dankbare herinnering aan 

JOHAN VINKE 

Johan werd geboren op 23 november 1930 
te Erica ·en is overleden op ·23 april 2000 in 
het Scheperziekenhuis te Emmen. 
Wij hebben afscheid van hem genomen in 
een Uitvaartdienst op 27 april 2000 in de H. 
Henricuskerk in Klazienaveen en zijn I ichaam 
daarna te ruste gelegd -op het parochiekerk
hof aldaar. 

Op 14 mei 1960 trouwde hij met Angela Hai
tel. Samen kregen zij 4 dochters en een 
zoon. Tonnie overleed toen hij 11 maanden 
was. 

Pa groeide als kwajongen op in een groot 
gezin. Het contact met zijn familie en later 
met zijn schoonfamilie was plezierig en 
goed. 
Hij heeft verschillende beroepen uitgeoefend. 
Als laatste was hij metselaar. 
Op 40-jarige leeftijd werd bij hem de ziekte 
van Parkinson geconstateerd. Hierdoor was 
werken voor hem niet meer mogelijk. 
Deze ziekte was vooral voor hem, maar ook 
voor ons, niet altijd gemakkelijk. Dit bracht 
echter wel met zich mee dat hij daardoor 
veel thuis was en veel met ons en beide 
families kon ondernemen. 
Veel tijd bracht hij door in de natuur. De 
tuin en de zorg voor het vee, dat hij af en 
toe had, gaven hem veel genoegdoening. 

Thuis en in de buurt was hij altijd in voor 
een of ander spel. 
Tot het laatst toe nam hij ook zelf actief 
hieraan deel. Eigenlijk is Pa altijd een beet
je kwajongen gebleven. 
De plek waar hij 40 jaar woonde was hem 
heel dierbaar. Hij had een goede band met 
de buren en daarnaast nog vele andere ken
nissen. 
Pa was een man die hield van een gewoon 
en eenvoudig leven en geen waarde hechtte 
aan uiterlijk vertoon. Ook in zijn geloof bleef 
hij zichzelf. 
Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons 
heeft betekend. 
Zijn humor en zijn wilskracht blijven ons 
altijd bij. 
Moge hem nu de rust toekomen die hij ver
diende. 

Voor Uw vriendschap tijdens zijn leven 
en Uw belangstelling en medeleven na 
zijn overlijden wil len wij u oprecht be
danken. 

M. A. Vinke-Haitel 
Kinderen en kleinkinderen 

Klazienaveen, april 2000 


