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WIE IN MIJ GELOOFT 
LEEFT 

IN EEUWIGHEID. 



t "Klopt en u zal worden 
opengedaan." 

Ter dankbare nagedachtenis aan 

JOHANNA SIBUM 

echtgenote van 
Johan Kasper Behrendt. 

Johanna Sibum werd geboren op 18 oktober 
1900 te Erica en is op 1 jun,i 1989 zacht en 
vredig heengegaan in verpleeghuis " De Blee
rinck", na op 11 april 1988 voorzien te zijn 
van het Sacrament der Zieken. 
Na de Eucharistieviering op 5 juni 1989 werd 
haar l ichaam te ruste gelegd op de R.K. be
graafplaats "De Wolfsbergen" te Emmen . 

Johanna Sibum groeide op in een gezin met 
vijf meisjes, waarvan zij de derde was. Op 2 
april 1929 trouwde zij met Kasper Behrendt. 
Daarna dreven zij samen een boerderij in Kla
zienaveen-noord. Vier dochters en twee zo
nen kregen zij. Ze droeg ·het gezin op han
den. Zij waardeerde :haar man en anderen 
zeer . Daarnaast stond meer dan dertig jaar 
de boerderij centraal in ,haar leven. 
In haar lange leven, 88 jaar, heeft ze veel 
en hard ,gewerkt. 
Johanna Sibum was een opgewekte en zorg
zame echtgenote en moeder voor de kin
deren . Ze kon veel aan en stond voor ieder
een klaar. Zeuren was haar vreemd. 
Niemand klopte bij haar vergeefs aan. Ze 
had een ru,im hart: een bedelaar ging altijd 

met gevulde hand van haar weg . 
Ofschoon ze niet in ,het middelpunt van de 
belangste lling wilde staan, verkeerde ze 
graag tussen mensen. Ze genoot het meest 
van gezelligheid, gewoon op de achtergrond. 
Zij stond vol vertrouwen en gelovig in het 
leven . Via de Rooms Katholieke Kerk vond 
zij houvast voor haar doen en laten. 
Dat ze beschikte over een doorzettende na
tuur bleek ook tijdens haar ziekte aan het 
begJn van de jaren tacht-ig . Ze vocht zi-ch te
rug , ,maar bego,n vergeetachtig te worden en 
van gedrag te veranderen . 
Ten ,gevolge van haar 2liekte werd ze in 1987 
op.genomen op afdel ing De Boo van verpleeg 
huis "De Bleerinck", waar men haar waar
deerde, liefdevol verzorgde en nu za l missen. 

Als echtgenoot mag ik dankbaar en tevreden 
terugzien op een gelukkig ,huwel ijk met een 
gewel,dige vrouw, ged.urende zesti,g jaar. 
Als kinderen zijn wij dankbaar dat we haar 
zo lang •in ons midden mochten lhebben. 
Zij blijft voorgoed in onze herinn er ing als 
een lieve, ondernemende, hulpvaard ige en 
fijne echtgenote, moeder, groot- en over
qrootmoeder. 

Moge God in wie zij vast geloofde haar doen 
delen in de eeuwLge rust en in de Verrijzenis 
van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. 

Wij zeggen U hartelijk dank voor Uw 
medeleven. 

J. K. Behrendt, 
kinderen , kle in-
en achterk leinkinderen. 


