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Dankbare herinnering aan 

CORNELIS MAATJE 
echt,genoot van 

JOHANNA GEERTRUIDA SIJBOM 

Een kaars ging uit; een leven eindigde. 
Tijdig voorzien van het sacrament der 
zieken , overleed onze vader en opa Cor
nelis op woensdag 21 jun,i 1978 in de 
Veltmanstichting te Weiteveen. 

Hij werd in Erica geboren op 25 januari 
1900. Wonend in de Kommerhoek en af
komstig uit een groot gezin werkte hij in 
het veen en op ,het land. Op 21 januari 
1922 trad hij in het huwelijk. Met zijn 
vrouw deelde hij de zorg voor acht zoons 
die van hem geleerd hebben om de ar
beid niet te schuwen. Hij mocht zijn gou
den huwelijksfeest beleven en zich om
ringd zien door zijn kleinkinderen. Het 
smartelijk afbrokkelen van zijn verstan
delijke vermogens bleef hem niet be
spaard. Hij toonde zich daarbij een ge
lovig mens, die niet opstandig was. Het 
deed hem echter in het begin wel leed, 
dat hij zijn huisgenoten en familie veel 
last bezorgde. 
Tot het laatste moment toe heeft hij lief
devol medeleven ondervonden. Niet meer 
in staat om zijn waardering te uiten, laat 
hij over de dood heen ons toch weten: 
"Allemaal bedankt voor jullie bezoek en 
attentie, voor jullie steun en zorg. Mo
gen jullie, mijn vrouw, kinderen en klein-

kinderen en vele anderen voortleven met 
de gedachte, dat het mij goed heeft ge
daan. Wees ook altijd goed voor elkaar". 
Zijn lichaam hebben we eerbiedig begra
ven op zaterdag 24 juni 1978 op het ka
tholieke kerkhof van Erica. 

Onze Vader in de hemel, 
Uw wil geschiede op aarde zoa ls in de 
hemel . 
Wij bidden U: laat Uw dienaar Cornelis 
delen in de eeuwige vreugde gedachtig 
de woorden uit de parabel van de knech
ten: ,,Kom en deel in Mijn geluk" . (Matth. 
25, 21) . 
Sterk ons, vergeef ons en verlos ons van 
het kwade. 

Maria, Moeder van altijddurende bijstand, 
bid voor ons 

Voor de vele bewijzen van deelne
ming, ons betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze lieve vader en opa, zeg
gen wij u onze oprechte dank. 

J. G. MAAT JE-SIJBOM 
Kinderen en kleinkinderen 


