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Hij heeft alles wèl gedaan. Marcus 7: 37. 

Geef uzelf uit dnnkbaarheld doelt,ewust met Christus 
als geschenk aan 6od den Vader onder de H. Mis 
voor de zielermt van 

den Zeercerwnnrden Heer 

JACOBUS CONSTANTINUS CORNELIS SIEBHINK, 
Emeritus-rector vnn "St. Lucia", Princenhage. 

Gel,oren te Wouw 5 Febr. 1861. priester gewijd 
19 Juni 1886, kapelaan te Hoofdpluat 25 Dec. 1888, 
Subregent aan het Seminarie "Ypelnn.r'' 2 'Maart 1889, 
kapelaan te Princenhage "St. MRrtinus" 27 Aug. 1891, 
w11s hij van 6 Ang. 1906 tot 21 Aug. 1935 Rector v,rn 
"St. Lucia", alwaar l1ij 15 J\lei 1943 overleed voorzien 

vun de H.H. Sacramenten der Stel'Yenden. 

Hij was een priester goed en zachtmoedig, zedig 
vun geh1.n.t, ingetogen in den omgang en van zijn 
jeugd af in de deugd geoefend, en biddend voo1· 
het gehele volle 2 J\lfl<•h. 15: 12. 

In het zeer godvruchtig opdragen vnn iijn H. l\lis
otfer en in het bijzonder bewust en bezield ver
richten van zijn verplichte en andere geLeden von<l 
hij het licht en de kraeht, om: al zijn priesterlijke 
plichten volgens de hem geschonken talenten stipt 
te vervullen, - in groote bescheidenheid alle goede 
wE;rken ruimschoots te steunen, - de meening en 
den nrheid van een ieder te w·nnrdeeren en aan te 
moerligen, - niemand te hinderen en voor zijn · 
naaste omgeving zoo weinig mogelijk tot lust te zijn. 

Dierbnt·e Neven en Nichten, Eerw. Zusters en 
geliefde Inwoners van St. Lucia, ik dank U voor 
uwe i<rote liefde jegens mij ..• de God 1·nn den vrede 
zij met U allen. 

Bemin<le Pupillen en Ou,1-pupillen v11n St. Anntt, 
ik dank U voor uw eerbehl en volgznnmhe!d ... de 
genade van Onzen Beer Jezus Christus zij met U al1en. 

Zeereerw. Priester-vrienden en gij vooral mijn goede 
Heerneef, gedenkt mijner 11nn het Altaar des Heeren. 

Jezus, Mari11, Joseph. 

G. van Stokkom, koste,·, Princenhage. K 651 


