
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Dankbare herinner,i,ng aan 

JOHANNES WILHELMUS SIJBOM 

Hij werd geboren te Erica op 31 maart 1924. 
Op 5 juH 1947 trad hij i,n het huwelijk met He
len•a Ma,r,ia Kappen. Ui~ dit huwelijk werden 3 
kinderen geboren. 
In 1953 verl,iet hij zijn geboorteplaats om in 
de Noordoostpolder een toekomst op te bou
wen voor zijn gezi,n. Heel zij,n leven heeft hij 
daar hard voor gewerkt. Zijn leven speelde 
zich af in de vriJe natuur. Hij was een be
sche,iden mens, bleef graag op de aohter
g.rond, maar had toch een grote belangstel
ling voor de zijnen. Hun wel en wee ging 
hem ter harte. 
Bij alles bleef hij opgeru:i-md van aard. Hij 
was een trouwe eohlgenoot, een zorgzame 
vader, een lieve opa, di,e zijn leven leefde 
vanuit zijn geloof. Na 32 jaar keerde hij met 
zijn vrouw naar zijn geboor,teplaats terug om 
hier zijn dagen ve.rder door te brengen te
midden van zijn tam.il-ie , vrienden en kennis
sen. Nog e,igenlij,k voor 't beg•i-n van de ou
de dag over leed hij plotsel-i-ng op 22 maart 
1987. Zijn gesch,iedeni-s met en onder ons ein
digde na bijna 63 jaar. 

Op 26 maart 1987 na de eucharistievier.i,ng 
ten afsche,i,d hebben we zijn s•toffelijk lichaam 
aan het vuur toevertrouwd. Uit de as zal hij 
opstaan op de dag van de Heer. 

God van liefde, deze dood heeft ons verdrie
tig g.emaakt. Het leven was nog zo mooi. 
We zul-len hem mi-ssen a•ls echtgenoot, vader, 
opa. Geef dat we in ons 1-even iets van zij-n 
eenvoud, bescheidenheid en trouw ui.tstralen. 
Wij vertrouwen hem toe aan Uw barmhartig
heid en liefde. Geef hem deel aan Uw leven , 
dat altijd duren zal. 

Voor uw medeleven in deze voor ons 
zo droeve dagen zeggen wij U har
telijk dank. 

H. M. Sij,bom - Kappen, 
k,i-nderen en kleinkinderen. 


