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, Berend groeide op in een groot gezin, Hij was de vierde 
in een rij van vee1tien . Op dertienjarige leeftijd , hij was 
nog maar een kind, ging hij aan het werk in het veen. 
In die tijd was dat heel normaal. Zijn wens om te leren 
voor automonteur kon hij vergeten. Hij werkte bij de 
boer, clan hier, dan daar. Ook heeft hij met veel plezier 
gewerkt bij de N .A .M. boring. Hij had gouden handen. 
Sleutelen aan old-timers, met name de Volkswagen 
1600 TL, was zijn grote hobby. 

In 1954 trouwde hij met Biny Roufs. Drie dochters wer
den aan hun liefde en zorg toevertrouwd. Ria, Tineke en 
Tamara. Rond zijn veertigste kreeg hij gezondheids
problemen. Hij raakte daardoor uit het arbeidsproces. Een 
tot clan toe sterke man komt bij huis , daar had hij het niet 
gemakkelijk mee. Toen hij 58 jaar was kreeg hij demo
gelijkheid om gedeeltelijk en aangepast bij het bedrijf 
'Wientjes' te gaan werken. Hij heeft dit tot aan zijn 74e 
levensjaar met heel veel plezier gedaan. 

Wî j zijn mijn man , onze vader, opa en oude opa dankbaar 
voor de wijze waarop hij kleur en fleur aan zijn en ons 
leven heeft gegeven. Hij was een vrijbuiter, ondeugend 
en rebels , maar bovenal een en al liefde. Hij heeft ons 
gestimuleerd en bemoedigd. Hij was voor ons een steun 
en toeverlaat. Nooit deden wij tevergeefs een beroep 
op hem . Wij verliezen een lieve en zorgzame man, 
vader, opa en oude opa. 
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In december 2003, verhuisde hij samen met Biny naar 
Zuidbarge. Een nieuwe stek onder één dak met Tineke 
en Reinard. Berend genoot van het wonen in de vrije 
natuur met een prachtig uitzicht op de molen. Hij zei 
dikwijls: ' Ik heb nog nooit zo mooi gewoond '. 

Vanaf 2012 raakte hij af en toe de weg kw.ijt en was hij 
dikwijls in de war. Met de nodige liefde en (thuis) zorg 
was het mogelijk om zelfstandig te blijven wonen. 

De wens om thuis te mogen sterven is dan ook in 
vervulling gegaan. Het kostbare leven van Berend is tot 
voltooiing gekomen 

'Bedankt voor al je zorg, liefde en trouw. 
Het is goed zo'. 

Na de gezongen uitvaart in de parochiekerk te Erica 
op l 4 december heeft de crematie plaatsgevonden in 
het crematorium 'De Meerdijk' in Emmen. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van mijn man , onze vader en opa zijn wij u oprecht 
dankbaar. 

Biny Sijbom-Roufs 

Kinderen , klein- en achterkleinkinderen 


