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Dankbare herinnering aan 

Lubbertus Sibum 
Bertus 

* Erica, 23 juli 1924 
t Coevorden, 8 september 2016 

Bertus groeide op in Erica en had vier zussen en twee 
broers. Na de LTS ging hij werken bij verschillende 
smederijen in de omgeving, om uiteindelijk bij de 
ENKA terecht te komen. Daar heeft hij 25 jaar, tot aan 
zijn pensionering op 62-jarige leeftijd, met veel plezier 
gewerkt. Hij trouwde op 18 september 1956 met 
Lenie Kuhl uit Barger-Compascuum en er werden drie 
kinderen geboren : Anny, Henk en Martin. Zijn gezin 
was zijn alles en de hartelijke familieband was zijn 
grote levensvreugde. Het overlijden van Henk in 1994 
was een ingrijpende gebeurtenis in zijn en ons leven. 
Eerlijk en oprecht, recht door zee, nuchter, realistisch 
en betrouwbaar zijn enkele eigenschappen die hem 
sierden, al de dagen van zijn leven. 
In al zijn werk was Bertus heel erg precies. Hij had 
twee rechterhanden en hij hielp iedereen die zijn hulp 
nodig had. Voor zichzelf had hij weinig nodig, maar 
iedereen kon altijd een beroep op hem doen. Hij uitte 
niet gemakkelijk zijn gevoelens, maar zijn grote 

betrokkenheid naar zijn kinderen en kleinkinderen 
kwam tot uiting in zijn hulp en aandacht voor hen. Hij 
had een brede maatschappelijke belangstelling en 
kon over alles meepraten. De studie van zijn kinderen 
vond hij dan ook heel belangrijk en hij hield het goed 
in de gaten. De leergierigheid naar kennis bleek ook 
uit het feit dat Bertus op zijn 80e nog een 
computercursus ging volgen, die hij vervolgens cum 
laude afsloot. 
Na zijn pensionering bleef hij actief en genoot van de 
gebruikelijke vakanties, de fietsvierdaagse en de 
enorme hulp bij de bouw- en verbouw van de 
woningen van de kinderen. Ook had hij toen tijd om 
met schilderen te beginnen en heeft hij een aantal 
prachtige schilderijen gemaakt. 
Hij wi lde zo lang mogelijk zelfstandig blijven en 
autorijden. Toen hij 82 was onderging hij een 
hartoperatie en daarna ging zijn gezondheid 
langzaam achteruit. 
Dankzij de goede zorg van zijn vrouw Lenie, kinderen 
en kleinkinderen was het mogelijk dat Bertus zo lang 
thuis kon blijven wonen. 
Een paar weken geleden werd hij opgenomen in 
zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden . Na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der zieken is hij 
daar overleden. Helaas kunnen we het 60-jarig 
huwelijksjubileum niet meer samen beleven. 
Voor uw hartelijke belangstelling, medeleven en 
gebed, betoond bij het overlijden, de uitvaartdienst 
en de crematie van mijn man, onze vader, opa en 
over-opa betuigen wij u onze oprechte dank. 

Lenie Sibum-Kuhl 
Kinderen, klein-en achterkleinkinderen 


