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Ons leven wordt miet weggenomen 
Ons lev-en wordt veranderd. 

Dankbar.e h,erinnerin{l aan 

BERNARDUS JOHANNES SIJBOM 

echtgenoo,t van 

Maria Tecla Roelofs 

Voor ruim 70 jaar begon diit leven op 29 
juni 1914 te Er,ica. 
N·adat hij in de oorlogsjarnn veel had meege
maak,t, huwde hij op 31-jarige leeftijd, op 25 
september 1945 te BaT•ger-üosterveld. 
Hij werkte en zette zich geheel in voor zijn 
g-e,~iin, waarin 5 kind-eren opgroe,iden. Hier 
loonde hij zich als een liefdevol'le echtge
n,oot en een zorg,zame vader. 
0fsohoo,n de gebeurtenissen uit de oorlogs
j<>ren hem steeds weer parten speelden, 
sprak hij er nooit over. Hij was een rustige, 
zwijgzame man. 
Hij leefde met een grote nauwgezetheid en 
sbiprbheid. Het naleven van voorschriften stond 
bij a[[,es voorop. Zijn g.odsd1i.ens,üg leven had 
ook gestal,te gekr,egen i,n een kader van ge
boden en voorsohri-ften. Hij week ook hier niet 
vanaf en was een vroom, rechtvaa,rd•i{l man. 
In zijn !·even moes.\ alles geregeld zijn en wel 
vroeg gen.eeg. Het feest voor 't 40-jarig hu
we,I ijk.sf eest was nu al perf,ect geregeld . Hij 
was allij.d op tijd, meestal te vroeg, zodat 
we mqgen zeg,gen, dat de Heer hem wakend 
heef,! aangetroffen, ofschoo.n hij sliep op 3 
maart 1985 te Er,ica. 

Voor ons, die door dht plotsel-ing verlies be
droefd qe,lroff.en zijn, was het nu te vroeg , 
maar we trnosten ons, wetend da1 hij ook nu 
"op tijd" was, en gehoord- zal hebben : ., ruim 
70 jaar was je trouw en " op tijd", kom bin
nen in mij,n vreugde, d'ie geen tijd kent en 
eeuwig duurt." 
Dankbaar voor wat hij voo,r ons heeft be
tekend, vertrouwen we zijn stoffelijk lichaam 
op 7 maar,! 1985, na een EuchacisHeviering 
ten afscheid, aan de aarde toe van het R.K. 
kerl<hof te Erica. 
Heer God, <>lies wat leef,t komt ui,t Uw schep
pende hand· en keer.! erin terug . Wij danken 
U da,! we een echtgenoot, een vader, een opa 
hadden, die we ons steeds met eerbied blij
ven herinneren. Geef ons de kracht onze 
weg door 't leven in waakzaamheid te gaa,n, 
opdat ook wij eens van U mogen horen: 
"kom in mijn vr-eugde", d•ie u uw dienaar 
Bennardus Johannes reeds voor eeuwig hebt 
gege,ven . 

Voor uw blijken van belangstelling, mede
lev-en en gebed, zij.n we u oprecht dankbaar. 

M. T. Sijbom-Roelofs. 
Kinderen en kle-i,nkinderen. 


