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Dankbare herinnering aan 

HENDERIKUS SIJBOM 

Op 25 november 1903 te Erica geboren, gaf 
hij daar op 11 november 1939 zijn ja-woord 
aan Maria Margar,etha Wessel. 
Uit hun huwelij'k werd-en 9 l<inderen geboren. 
Er moest hard gewerl<t worden voor het 
brood op de plank voor zijn groeiend _groot 
gez in. Hij begon in het veen, werkte_ In de 
mijnen , was i,n de bollen, In de fabriek en 
tenslo,tte tot zijn pensionering i-n de ploegen
dienst. Niets was te zwaar. Hij was ijzersterk, 
kende geen ziel<te. 
Hij was een zo-rgzame man en vader en een 
lieve opa. Ja, hij was "de liefste opa van de 
wereld" , weten zij.n kleinkinderen. 
Hij beza,t een rust·ig, stil, lief karakt,er .. Was 
geen klager; want zei hij: ,,'t Is nooit zo 
duu,ster of 't wordt wel weer licht." 
Hij was strikt rechtvaardIig, haatte onrecht. 
Hij verooraeelde niet, maar nam het voor de 
ander op. Hij wist i,n de ander het goede te 
zien. Kende geen voo,rkeur, hield zich aan ge
maakte afspraken. Hij was zeer huiselijk en 
was zo een steu,n voor zijn vrouw. 
Maar ook buitenshuis interesseerde hij zich 
voor voetbal, mocht graag bi ljarten en zong 
mee in 't bejaardenkoor. Hij was i~tens geluk
kig met de zijnen en wederkeri,g zI1 met hem. 
Deze zorgzame man had één grote zorg, nl. 
afhankelijk te worden van anderen; want een 
ander tot lást worden, was voor hem een 
schrikbeeld. Zijn leven werd gedragen door 
een diep geloof. 
Dat wat hij deed voor de zijnen was ge-

leefd geloof in trouw, dat l<i.efde geeft. . 
Zijn eerste ziekzijn werd ook zijn laatste z1ek
zijn. Hij werd door zijn vrouw "ons ma" hele
ma,al ve,rzorgd en daarvoor was hij dankbaar. 
Langzaam ebden de geest en lichaamskrach
ten uit d•it leven weg. Toch was di,t ziekbed 
voor hem een lijdensweg, omdat hij a,fhanke
lijk werd, v-erzorgd werd. 
Op 27 juni 1988 gaf hij te Emmen zijn leven 
terug in de hand van zijn Schepper. 
Op 2 juli hebben we zijn sto-ffelijk li_chaam, 
na een Eucharisti-eviering ten afscheid, aan 
de aarde van het R.K. kerkhof toevertrouwd, 
daar, waar zijn le1,1en begon. Daar zal het 
ru-sten tot o de dag van de Heer. 
Vader in d emel, U hebt mijn man, onze 
vader en ~ o omen bij U. Wij zijn be-
drnefd a n g eer dankbaar voor zijn 
I-even t ij on . 
Wij we n veili, in Uw zo-rgende_ handen. 
Neem he p i-n w lucht dat alt1Jd duurt. 
Waa n hi ns vo rbeeld was, in dat al ler-
a.a se, el ons de moed verder te gaan, 

iets n zij.n ele ga-ven, karaktertrekken 
u: te stalen · ons :,n, Dan blIJven we 

em het ee n;wit:" 
eet Hen , us Sijbom Uw vrede en laat 

over ons eedrl U'.3tdci;;, ncMoznie. kzii·n en 

Voor uw me e ev,en 11 ens zI1n 
in de nu voor o-ns z drneve dagen danken 
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