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Dankbare herinnering aan 

MARTINUS VINKE 

Te Erica geboren op 16 juli 1919, gaf hij 
15 januari 1944 zijn ja-woord aan Alberdina 
Gozevoort. 
Zelf komend uit een groot gezin werd ook 
zijn gezin groot. Er werden hun elf kinde
ren geboren. Met een sterke wil en hard 
werken heeft hij er met zijn vrouw iets 
moois van gemaakt. 
Hij voelde zich gelukkig ondanks zorgen , 
ondanks dat hij jarenlang een zwaardere 
taak had . Staan in een vierploegendienst, 
werken in de tuin en daarnaast hielp hij 
mee in de huishouding. 
Hij was een trouwe echtgenoot, een zorg
zame vader, een lieve opa voor de klein
kinderen. 
Zoals in elk leven , bleef leed hem niet ge
spaard. Van het plotseling overlijden van 
zijn zoon Gerard in 1981 heeft hij veel ver
driet gehad. 
Gelukkig had hij een blij karakter, was een 
gezelschapsmens . Genoot wanneer ze er al
lemaal waren, zijn/hun huis vol was. 
Zijn optimisme voor de dag van morgen 
gaf hem steeds weer kracht. Hij bezat een 
humor die hem tot 't laatst bijbleef . Dood
ziek kon hij enkele minuten voor zijn dood 
zeggen: ,,Zo kan ik nog wel tachtig wor
den." 

In 1986 begon hij met zijn gezondheid te 
sukkelen. Vorig jaar ernstig ziek, maar hij 
kwam er weer bovenop. Het laatste jaar 
was wel een lijdensweg en toch bleef er bij 
hem vertrouwen in de toekomst. 
Op 26 mei gaf hij dan nog plotseling - want 
e!ke keer kwam hij er weer bovenop - zijn 
leven terug in de hand van Hem , Die hem 
schiep. 
Na een Eucharistieviering ten afscheid heb
ben we zijn stoffelijk lichaam op 30 mei 
1989 aan de aarde van het R.K. kerkhof te 
Erica toevertrouwd. 

God vader, Martinus Vinke, mijn man, onze 
vader en opa heeft niet voor zichzelf ge
leefd. We zijn bed roefd om zijn heengaan , 
maar ook en noJ veel meer dankbaar dat 
hij van ons mocht zijn. Hij heeft ons een 
weg gewezen , voorgeleefd, waar het langs 
moet gaan in 't leven onder alle omstandig
heden. Wees barmhartig voor hem en geef 
hem toegang tot Uw eeuwig Licht. 

In onze herinnering leeft hij voort. 

Voor uw medeleven in deze voor ons 
zo droeve dagen danken 

A. Vinke - Gozevoort, 
kinderen en kleinkinderen . 


