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In dankbare herinnering aan 

Maria Tecla Sijbom-Roelofs 

Sedert 1985 weduwe van 
Bernardus Johannes Sijbom 

* 26 maart 1917 te Barger Oosterveld 
t 16 Juni 2007 te Emmen 

Het kostbare leven van onze moeder, oma en 
overoma is tot voltooiing gekomen. Het begon ruim 
negentig jaren geleden. Zij was één van de acht 
kinderen van vader en moeder Roelofs. 

Al op jonge leeftijd ging zij in betrekking . Op 
verschillende plaatsen heeft zij gewerkt, onder 
andere in Groningen . Van harte stond zij klaar voor 
een ieder die gevraagd of ongevraagd een beroep op 
haar deed . 

Bijna veertig jaren heeft zij, in goede en ook in 
minder goede dagen, het leven gedeeld met haar 
man Berend, onze vader en opa. Vijf kinderen 
werden aan hun liefde en zorg toevertrouwd. Met 
hart en ziel leefde zij voor haar gezin. Haar hart ging 
tevens uit naar anderen, dichtbij en veraf. 
Voor haar klein en achterkleinkinderen was zij een 
'echte' oma. 

Haar geloof in de liefdevolle God straalde zij uit in 
heel haar doen en laten. Ze vond kracht en troost in 
haar gebeden. De kraaltjes van haar rozenkrans 
gingen tot op het laatst als vanzelf door haar vingers. 

Na het overlijden van haar man en onze vader heeft 
zij vele jaren gewoond in 'de Bente' in Erica. Het 
alleen zijn viel haar van tijd tot tijd zwaar. Zij die altijd 
in alles zelfstandig was geweest kon maar moeilijk 
accepteren dat ze niet alles zelf meer kon doen. 

De kundige aandacht en liefdevolle zorg in het 
woon- en zorgcentrum 'Valkenhof' hebben haar 
goed gedaan. Hier is zij, na een korte ziekenhuis
opname, in rust en vrede van ons heen gegaan. 

Wij hebben voor haar en elkaar gebeden tijdens de 
gezongen uitvaart in de parochiekerk van Erica op 
vrijdag 22 juni. Aansluitend hebben wij haar lichaam 
aan de aarde toevertrouwd op het RK Kerkhof in 
Erica. 

Moge zij nu rusten in vrede 

Voor uw oprechte medeleven zeggen wij u allen 
hartelijk dank 

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 


