
Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDUS JOHANNES SIJTSMA 

echtgenoot van 

JOHANNA MARIA VAN BENTEM 

Hij werd geboren op 21 oktober 1926 te 
Ootmarsum. Op 11 juni 1984 overleed hij 
plotseling. na gesrerkt te zijn door het H. 
Sacrament der Zalving in het r.k. zieken
huis te Oldenzaal. Wij hebben zijn lichaam 
op 15 juni d.o.v. op het r.k. kerkhof te 

Noord-Deurningen aan de aarde toever-
trouwd. 

Met veel droefheid moeten wij plotseling 
en veel te vroeg afscheid nemen van mijn 
lieve man en onze zorgzame vader en opa. 
Het doet ons pijn te weten dat wij zijn be
scheiden en hartelijke manier van leven 
moeten missen. Het deed papa altijd een 
groot plezier als wij naar huis toekwamen. 
fijn met z' n allen bij elkaar. hij was zo blij 
en tevreden met z·n gezin, altijd bezorgd 
om mama en toen er een kleinkind kwam 
was zijn geluk compleet. 
Nooit zal vader meer door zijn tuin lopen 
waar hij zoveel uren doorbracht en genoot 
van de rust en stilte. 
Zoveel vertrouwde kleine dingen die hij 
onopvallend voor ons deed zullen wij nu 
des te meer opmerken. 

Heel veel tijd besteedde hij ook aan het 
koor; dat was zijn lust en leven. zijn grote 
hobby. alles wat hij daaraan gaf moest 
perfekt zijn. 
H!i was een gelovig mens en had geen angst 
ooit te sterven .• Als het je tijd is moet je 
er zijn ' liet hij zich wel eens ontvallen en 
wij zijn dankbaar dat vader geen lijden 
heeft gekend. geen pijn gevoeld heeft. 
Op z'n eigen plaatsje in ons midden is hij 
van ons heengegaan en wij zijn dankbaar 
dat wij zo'n lieve. zorgzame man en vader 
hebben gekend en dat hij een allerliefste 
opa voor z'n kleinkind was waar hij nog 
zo van heeft mogen genieten. 
Moge hij ook nu het geluk gevonden heb
ben. 

Wij danken U hartelijk voor uw medele
ven bij het zo plotseling overlijden van 
onze lieve man. vader en opa 

Familie Sijtsma 

Noord-Deurningen. juni 1984 
Johannlnksweg 30 




