
Sterven is als 
een zon 

die onder gaat 



In liefdevolle herinnering aan 

Johannes Catharinus Vinke 

echtgenoot van Dina Maria Rolink. 

Johannes Catharinus Vinke werd geboren op 22 mei 1924. Op 
12 november 1994 overleed hij in Emmen. De plechtig gezon
gen Uitvaartdienst is gehouden op 16 november 1994 in de 
Pauluskerk in Emmen. Aansluitend hebben wij hem begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats "De Wolfsber
gen" in Emmen. 

Catrinus heeft een veelzijdig leven geleid. Hij was een onder
nemend mens en ging graag nieuwe uitdagingen aan. In 1949 
trouwde hij met Dina Rolink. Samen kregen ze zeven kinde
ren, twee meisjes en vijf jongens. Hij leidde een druk bestaan: 
werken in het veen, zijn eigen stuk land bewerken en de var
kens verzorgen. Toch had hij tijd voor zijn kinderen. Hij sti
muleerde de kinderen om deel te nemen aan sportaktivitei ten, 
bezocht voetbalwedstrijden, toneelvoorstellingen en ouder
avonden. Hij was jarenlang jeugdleider van een voetbalclub. 
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Voor zij.n veertien kleinkinderen had hij heel speciale aan
dacht. Hij volgde de kleinkinderen, wat hen bezighield en in
teresseerde. Opa is zeer geliefd bij de kleinkinderen, die ieder 
een eigen band met hem hebben. Samen op vakantie was voor 
verschillende kleinkinderen het mooiste wat er was. 's Mor
gens vroeg al kaarten met oma en opa, gezellig knus en huise
lijk bij elkaar zijn. Hij was een lieve opa. Op z'n 50c begon hij 
aan een nieuwe onderneming. Samen met Dina leidde hij 
vanaf dat moment een pension. Daar leerde hij veel mensen 
kennen en om in Emmen komakten te krijgen gin~en ze sa
men op de bridgeclub. Zijn leven veranderde toen hij vijf jaar 
later te horen kreeg dat zijn hartspier niet goed funktioneerde. 
Hij moest zijn energie verdelen, hij was voortdurend moe. 
Toch bleef hij meegaan naar feesten en bijeenkomsten om 
maar vooral onder de mensen te zijn. Hij . moest daarna vaak 
enkele dagen bijkomen. Hij heeft nooit geklaagd over zijn 
ziekte. Hij stimuleerde Dina om vooral aktief te blijven. Juist 
door haar aktiviteiten bleef hij betrokken 1 bij wat er om hem 
heen gebeurde. Hij ging graag in diskussie, lokte diskussies uit 
als gesprekken te gezapig of te tam waren. Hij was zeer be
trokken bij het parochiegebeuren in de wijk Bargeres. Hij had 
een uitgesproken mening over zaken en gaf zijn mening niet 
gemakkelijk prijs. Zijn leven overziende kunnen we op dit 
prentje nooit recht doen aan wie hij was voor ons en voor vele 
andere mensen. Plotseling overleed hij zaterdagmiddag om 
half vijf. Zelf wilde hij graag zo sterven, geen lang ziekbed. 
Voor ons is het allemaal nog onwezenlijk, alsof hij elk mo
ment weer binnen zal komen. Maar wij weten: hij zal nooit 
meer met ons stoeien, in diskussie gaan, ons uit de tent lok
ken. We moeten nu verder leven met de herinneringen, de 
goede, mooie, spannende herinneringen aan een pappa die er 
was voor zijn kinderen, aan een opa die lieve aandacht had 
voor zijn kleinkinderen, aan een man die zijn vrouw stimu
leerde vooral haar eigen leven te leiden. 
Dank je wel, voor alles. 

D. VINKE-ROLINK 
kinderen en kleinkinderen 

Wij bedanken iedereen voor de getoonde belangstelling en het 
medeleven. 


