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Dankbare herinnering aan 

BERNARDUS JOHANNES SIJBOM 
echtgenoot van ANNA MARIA MAATJE 

Hij werd te Erica geboren op 19 augustus 
1919. Hij groeide op in een groot gezin 
en kwam op 16-17 jarige leeftijd bij de 
Heidemaatschappij. Daar bleef hij werk
zaam, totdat hij om gezondheidsredenen 
van verdere arbeid moest afzien. Op 25 
apri l 1947 trad hij in 1het huwel ijk. Met 
zijn vrouw voe lde hij zich een gelukkige 
man, die zonder ophef zorg droeg voor 
zijn dochter Leida en zijn tweelingzoons 
Iwan en Jonny. Zijn grote vreugde beleef
de hij, toen hij zich omringd zag door 
zijn kleinzoons Marco, Benjo en Gerard . 
Alle zwaarmoedigheid en schaduw ver
dween , als hij zich daadwerkelijk opa 
voelde. Bijna dagelijks trok hij met zijn 
kleink inderen op ; ze waren hem z'n lust 
en z'n leven. 
Vermoedelijk voelde hij aan, dat het einde 
van zijn leven op deze wereld in zicht 
was. Z ienderogen verzwakte hij in de 
laatste maand voor zijn dood. Omringd 
door zijn familie ontving hij het sacra
ment der zieken. Op 18 juli 1978 overleed 
hij in het Scheperziekenhuis te Emmen. 
Op 22 juli d.a.v. hebben wi j zi jn lichaam 
eerbiedig begraven op het katholieke 
kerkhof van Erica. 
Almachtige God en Vader, 
in leven en dood behoren wij U toe. 

Wat man en vrouw voor elkaar betekenen , 
wat zorg van ouders uitdrukt en aanhan
kelijkheid van kinderen te kennen geeft, 
is een afstraling van Uw liefde. In Uw 
dienaar Bernard is het ons duidelijk ge
maakt. In het zorgend aanwezig zijn , 
vooral in de laatste weken, hebben we 
onderling blijk willen geven van onze op
rechte trouw en medeleven . Wij bidden U: 
beloon hem met het eeuwige geluk. Geef 
ons de kracht om elkaar die steun te 
bieden, die ons in alle eerlijkheid wordt 
toegewenst door man , vader en opa. 
Moeder Maria, wees onze voorspreekster 
bij Uw Zoon en onze Heer Jezus Chris
tus. Amen. 

Voor de vele bewijzen van deelne
ming, ondervonden tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en 
opa, zeggen wij u onze oprechte 
dank 

A. M. Sijbom-Maatje 
Kinderen en kleinkinderen 

Erica, juli 1978 


