
ir. 

Eens komt het weerzien 
in een grenzeloze liefde. · 
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Dankbare herinnering aan 

Andreas Maria Sibum 

geboren te Erica op 24 december 1965. 

Andreas kwam uit een gezin met drie kinderen. 
Zijn vader was timmerman. 
Ze konden goed met elkaar opschieten. 
Andreas, op de lagere school waar ze hem graag 
plaagden, werd ook timmerman en werkte in de 
bouw. Hij had een goed humeur, kon vrolijk zijn. 
Een gewone, normale goeie jongen, die wanneer je 
hem nodig had er was. 

Hij was een muziekfanaat; deed wat voor de jeugd in 
de jeugdsoos en was nooit zonder fototoestel onder
weg. Foto's maken boeide hem. 
Toch bij die bedrijvigheid had hij een stil, gesloten 
terughoudend karakter. 
T eleurstel!ingen in zijn leven vocht hij stil voor zich
zelf uit. Hij leed aan eenzaamheid, verlatenheid en 
viel steeds weer op zichzelf terug. 
Hij hoopte tegen alle hoop in de laatste maanden van 
zijn leven; was ziek, riep als het ware om hulp, maar 
kon zich niet uiten; liet zich niet helpen. 
Hij zocht in de Schrift; wist waar je niet beter van 
werd, maar bleef in zichzelf. 
Hij had nog zoveel plannen. 
Op 25 maart 1995 moegestreden, geen hoop meer, 
was 't laatste beetje op en is Andreas nu niet meer bij 
ons. Na een Eucharistieviering hebben we op 30 
maart 1995 afscheid van hem genomen. 
Intens bedroefd zijn we achtergelaten. Maar we ver
trouwen op de barmhartigheid van God, die groter is 
dan ons hart. 

Heer God, herinner V zijn naam, die hij van zijn 
ouders heeft ontvangen en waarin hij gekend word4 ook 
al is hij gestorven; die naam, Andreas, die Gij geschre
ven hebt in de palm van Uw hand. 

(naar H. Oosterhuis) 

In onze herinnering leef je verderf 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve 
dagen, dankt 

DE FAMILIE SIBUM 


