


Ter herinnering aan 

PATERJOANNES SIBUM 
Assumptionist 

Bem~rdus Johannes Henrikus Sibum werd geboren op 
9 JUill 1913 te Overdmkel (gem. Losser). Hij trad in bij 
de Assumptionisten door zijn professie op 2 oktober 
1934. Op 20 juli 1941 ontving hij de priesterwijding. 
Achtereenvolgens was hij leraar te Boxtel tot 1961, 
overste te Bergeijk tot 1967 en assistent in de parochie 
van de H. Sebastianus te Herkenbosch, alwaar hij 
overleed op 5 augustus 1987 en begraven werd op 

8 augustus d.a.v. 

Binnenkort word ik 74 en, gezien mijn gezondheid, 
denk ik, dat het einde in zicht komt. Ik ben er niet 
angstig onder, zelfs niet erg bedroefd: ,,Onder uw hoede 
durf ik het aan". 
Niet dat mijn levensweg zo onberispelijk is geweest (ibat 
de virtute in virtutem; integendeel!). Het was vallen en 
opstaan om dan weer met wankele schreden verder te 
gaan. Dat weten de mensen die mij goed hebben gekend 
en dat weet ik zelf nog beter. Maar in alle wissel
valligheden en nederlagen heb ik mijn geloof mogen 
bewaren en ook mijn vertrouwen in Gods barmhartig
heid. Ik geloof niet in de Romeinse justitia, maar wel in 
Gods gerechtigheid uit de Bijbel. 
Jammer: de echte godsdienst, het echte godsvertrouwen 
is in onze katholieke kerk te zeer verdrongen door een 
bemoeizuchtig juridisme; geloof is teveel gereduceerd 
tot moraal en gehoorzaamheid. 
Maar goed: mijn leven overziende, vooral wat mijn 
roeping betreft, meen ik toch, dat er een lijn in zit, een 
soort koordje dat loopt vanaf mijn jeugd tot vandaag 
toe. 

Van mijn jeugd af aan hield ik van de mensen en ik 
meende hen gelukkig te kunnen maken door ze dichter 
bij God te brengen. Is dat een constructie achteraf? Ik 
denk het niet. Misschien was het in mijn jongere jaren 
wat vager, niet zo scherp omlijnd. Maar het lag wel in de 
lijn van mijn moeder, van haar woord en voorbeeld. En 
die opvatting is in mij min of meer levend gebleven tot 
op de dag van vandaag toe. Het koordje, bevestigd aan 
mijn jeugd, is doorgetrokken door heel mijn leven heen 
. . . ik hoop tot in mijn laatste uur. Het was geen 
ijzersterk touw: op sommige plaatsen is het afgesleten 
tot aan de laatste vezel, soms is het gebroken en weer aan 
elkaar geknoopt ... en dan ging het weer verder. In die 
gang door het leven ben ik veel verschuldigd aan goede 
vrienden, aan fijne medebroeders in de congregatie, 
maar ook aan ontelbaar veel fijne en vriendelijke 
mensen, mét wie en vóór wie ik mocht werken, vooral 
hier in Herkenbosch. En ook vandaag nog houd ik van 
mensen en wil ze dichter bij God brengen: ik houd van 
hen allen: ook andersdenkenden, anders levenden, 
kleurlingen en homofielen en ... noem maar op! want 
zij zijn Gods kinderen. 
Ik w_eet dat ik een naieveling ben, maar ik ben dankbaar, 
dat 1k het nóg ben, omdat ik er gelukkig in ben geweest. 
Mijn geluk is de laatste jaren wel getemperd, omdat ik 
door mijn kwalen niet meer naar de mensen kon gaan, 
of voor de mensen nog iets kon betekenen: gloria Dei 
homo vivens! 
Maar toch nog gelukkig! Ik ben nog altijd een gelovend 
priester en ik kan nog altijd bidden: Vader, Uw wil 
geschiede! U bent er ook nog! 
Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest. 

Pater J. Sibum a.a. 
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