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Dankbaar gedenken wij 

Dinie Vinke-Willems 

Echtgenote van Herman Vinke 

* Roermond, 24 maart 1932 
t Nieuw Amsterdam, 30 oktober 2007 

Dinie werd geboren aan de Koningin-regentesselaan 
in Roermond als de op een na oudste in een gezin 
van tien kinderen. Toen ze dertien jaren oud was, 
net na de oorlog, deed ze een opleiding in handel
en middenstand. 
Zij bleek erg leergierig te zijn, want hierna haalde ze 
haar diploma als tandarts- en doktersassistente en 
een diploma 'kostuum naaien'. Toen ze achttien was 
volgde ze nog een opleiding tot kraamverzorgster. 
Toen ze twee en twintig was vertrok zij naar 
Drenthe, waar een tekort was aan kraam
verzorgsters. Zo kwam zij bij de familie Zwart als 
kraamhulp. Hier kwam zij Herman Vinke tegen. Het 
bleek 'liefde op het eerste gezicht' , want al een jaar 
later waren ze getrouwd. 
Zij trokken in het ouderlijk huis van de ouders van 
Herman aan de Pannekoekendijk in Erica. 

Kort na elkaar werden Jan, Tonny en Eric geboren. 
Met deze drie zonen dacht Dinie het gezin compleet 
te hebben. 

Echter, tien jaren later, niet gepland, maar wel 
welkom, kwam er nog een meisje : Wendy. 
Ze hadden een druk bestaan: een glastuinbouw
bedrijf, waar ze komkommers en tomaten teelden. 
Op een gegeven moment stapten ze over op een 
pluimveehouderij en een aantal jaren later stopten 
ze met het bedrijf en verhuisden naar Nieuw 
Amsterdam , aan de Jachthoorn. 
Dinie bleef ook daar , net als in Erica, druk in de 
weer met het naaien van kleren voor familie , 
vrienden en bekenden. Het was haar grote passie en 
hobby. 

Wij hebben haar leren kennen als de drijvende 
kracht in gezin en bedrijf. Zij stond van harte klaar 
voor anderen in vreugde en verdriet. Haar hart ging 
uit naar ons allen: haar man, haar kinderen en klein
kinderen. Dinie had tot aan het einde van haar leven 
voor iedereen een luisterend oor. 

Wij hebben van haar afscheid genomen tijdens de 
plechtige uitvaarviering in de parochiekerk van Erica 
op 5 november. Aansluitend heeft de crematie 
plaatsgevonden in het crematorium 'De Meerdijk' in 
Emmen. 

Moge zij rusten in vrede! 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u oprecht 
dank. Uw meelevende belangstelling heeft ons 
getroost en goed gedaan. 

Herman Vinke 
Kinderen en kleinkinderen 


