


Daekbare herioaerieg ''" t 
Willem Sibum 

echtgenoot van Fons Rolink 

Vader werd geboren 6 oktober 1928 te Erica temid
den van een gezin van zes kinderen. 
Op zijn verjaardag 6 oktober 1959 trouwde hij met 
Fons Rolink. Uit dit huwelijk werden drie kinderen 
geboren: Herman, Andreas en Wilma. Zijn kinderen 
waren aUes voor hem. Altijd was hij voor ze bezig. 
Vader was vrolijk van aard. Hij was sportief, hield van 
voetbal en kon hardlopen. Zelfs Herman liep hem er 
niet uit. Zijn kinderen mochten veel, als ze zich maar 
aan de spelregels hielden. Hij kon met de ogen 
sturen en als de regels werden overtreden kon hij 
heel kwaad worden en schoot dan behoorlijk uit zijn 
slof. Hij voelde zijn kinderen goed aan en gaf ze dan 
ook de ruimte. Hij vond dat zijn kinderen goed voor 
de dag moesten komen. Eerlijkheid duurt het langst, 
dus kon hij niet tegen liegen en bedriegen. Wilma 
was wel zijn troetelkind. Ze kon alles tegen hem 
zeggen. Hij ging graag met haar winkelen, waarbij zij 
regelmatig hoorde: "Zo, ben je weer met je opa op 
stap". Ruimdenkend was vader. Hij hield van dansen 
en muziek en werkte graag in de tuin. Willem was 
een gelovig mens en een groot Maria vereerder. In 
zijn jonge jaren was hij kajotter en speelde mee met 
de Maria-spelen die werden opgevoerd. Hij ging 
twee keer met een ziekenbedevaart mee als 

begeleider naar Lourdes. Op weg naar de drogist 
kreeg hij 1 mei 1987 een hersenbloeding. Hij 
herstelde gedeeltelijk, hij vocht ervoor. Hij ging zelfs 
weer dansen. 
Tijdens zijn herstelperiode ging hij met moeder nog 
een keer op bedevaart naar zijn moeder Maria in 
Lourdes. Maar een nieuw dieptepunt beleefde hij 
samen met vrouw en kinderen, toen Andreas in 
1995 overleed. Alhoewel zijn geest vaak meer wilde 
kon zijn lichaam het allemaal niet aan. Hij vocht voor 
wat hij waard was, maar langzamerhand ging zijn 
oriëntatievermogen achteruit. Hij werd onrustig, 
soms opstandig, maar had het zelf soms niet door. 
Zijn korte geheugen vertoonde hiaten. Sinds hij in 
De Bente woonde werd het eerst beter; daarna ging 
het snel achteruit. Twee weken geleden werd hij in 
het ziekenhu is opgenomen voor een kleine operatie, 
er kwam gelatenheid over hem: "Voor mij hoeft het 
niet meer. · Hij had de vrede in zichzelf gevonden en 
had ook vrede met zijn heengaan. Op maandag 6 
december 1999 hebben wij in een uitvaartviering af
scheid van Willem genomen en God dank gezegd 
voor het vele wat hij voor ons heeft betekend . 

Hard gevochten 
Verzet geboden 
De strijd gestreden 
De rust gevonden. 

Voor uw belangstelling, meeleven en gebed, willen 
wij u hartelijk danken. 

Erica, 6 december 1999 

Moeder, kinderen en 
kleinkinderen Sibum. 


