
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 



t 
Dankbare herinner,ing aan 

JOHANNA GEERTRUIDA SIJBOM 

Ze werd geboren te oud Schoonebeek op 22 
feb ruari 1898. Ze was een dochter ui.t een 
groot gezin ,en leerde het leven kennen , als 
dat er hard gewerkrt moest worden en sober 
geleefd . Dat I i-ef en leed samen gedragen 
moest,en worden. 
Op 23-jarige leet.tijd gaf ze haar "ja-woord " 
aan Cornelis Maatje en samen hebben ze 
zich ingezet voor el-kaar, voor hun groot 
wo.rdende gezi,n . Ze sc-ho.nk aan acht zoons 
het lev-en . Ze was een hardwerkende vrouw, 
vol li.efde en zor-g voor haar gezin. Ze was 
een sterke vrouw. Een groot gezin, hard wer
ken, ,da-t kon allemaal omdat haar leven ge
drag-en werd door de verwacht-ing , de hoop, 
het uitzicht vanui,t "d-e Kommer,hoek" op een 
betere toekomst. 
Ze heeft veel mee moeten maken, vooral 
toen haar man verzor,gd moest worden en 
in 1978 overleed. Ze leefde van toen af meer 
in 't verleden als op de toekomst gericht. 
't Zou al les weer worden zoals van ouds. 
Toch heef,! ze nooit ,gek.laagd en bleef een 
goede 1-ieve moeder, ,groot- en overgroot
moeder. 
Haar laatste jaren zij,n ,haar rtot 'n paradijs op 
aarde 9emaakt . Ze werd omzorgd en ver
zorg.d met grote toewijd•ing ,en dankbare Uefde 
door •haar zoon Kare l. 
Was voor haar niets te veel om voor haar 

gezin te doen, zo was ook nu niets te veel 
om Ihaar '1 leven aangenaam •te maken. 
Een dank je wel is ,h,ier niet m,isplaatst neer 
te schrij,ven. 
Met de ja-ren namen de -krachten van haar 
geest en 1-ichaam af en na te zijn voorzien 
van de Sacramenten der Zieken heeft haar 
Schepper ze thuis gehaald op 21 april 1985 te 
En,ca. Daar vertrouwen we op 24 april 1985 
haar stoffelijk l ichaam toe aan de aarde 
van het R. K. ker-k,hof. Daar wacht en .rust 
ze totdat de Heer komt in heerlijkheid. 
Eeuwi:ge God , we zijn dankbaar zo ' n moeder 
te hebben gehad en dat ze zolang bij ons 
mocht zijn. Wij ,gelov-en , dat moeder, die 
qoed geleefd ,heeft nu deelt •in 't leven van 
Uw Zoon. 
Schenk Uw dienares Johanna Geertruida, die 
ons een voorbeeld gaf van hoe te leven , het 
leven bij u in overvloed,ige mate. 
Dat vragen wij door Uw Zoon , onze verrezen 
Heer. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen we 
oprecht hartelijk dan,k. 

Ki,nder,en en kleinki-nderen. 


