


Dankbare herinnering aan 

JOSEF SIJBOM 

echtgenoot van Johanna :Aleida Wessel. 

Hij werd geboren te Erica 27 october 1910 
en overleed 29 januari 1980 in Niéuw-Am-

• sterdam. Op zaterdag, 3 februari hebben we 
de plechtige ui tv aart.mis gevie.rd: in .d~ pa
rochiekerk te Erica en zijn lichaam, ~er
biedig te ruste güegd op het R.K~kerkhof 
aldaar. · 
Van- ' de heilige Joseph staat geschreven dat 

_ hij een rechtvaardig mari was, Daar zit veel 
in. Daar zit alles iri. -fämand die rêèhtvaar- ·,
dig is, is e'er lijk, betrouwbaar; bezorgd, 
góerl en liefdevol. Iemand die recht-.:aardig 
is, is een man van gebed. 
Vader heeft zijn patroonheilige eer _aan ge
äaan. Hij was ook ·recht-vaardig, eerlijk en 
trouw. irouw aan Christus. én zijn Kerk, 
trouw aan zijn vrouw ërî kinderen. Hij 
was bezorgd voor hun geestelijk en tij
delijk welzijn. · Hij was een bescheiden 
man, eenvoudig, hartelijk, dankbaar en 

goed. Je . voelde je bij hem thuis. Een 
ontmoeting met hem deed je goed. Hij 
was als een gelukkig kind met de klei
ne Lian. Hij was blij met een bezoek 
van de familie, van vrienden, buren 
en kennissen. 
Joop ·. was 33 jaar getrouwd en zou in het 
;tiàjaa'r 70 worden. Hij heeft het niet mo-
gen ' halen ; Hij heeft zelfs geen afscheid 
kunnen hemen. Dat was pijnlijk voor moe
der •ën de kinderen; Maar zijn hartewens 
is in vervulling gegaan. Hij wist wel dat 
het zo kon gebeuren. Hij was erop voor
bereid. Hi j_ was .ervoor klaar .• Klaar om 
uit te stappen op het eindstation, Dat 
bracht hem thuis bij de Heer, _in wie hij 

,heeft _geloofd en die hij heeft gediend. 
"Gelukkig zij, die sterven in de Heer. 
Wie gelooft en, ernaar leeft zalleveri, 
ook al i s hij géstorven. 11 

Bij al onze .droefheid mogen we dank
baar zijn om :zo 1·n .goede man en vader en 
opa. Dankbaar· om zijn christelijk voor~ 
beeld. Mo9en wij dat navolgen, als de 
beste bliJk va~ •• ?nze dankbaarheid. 
Voor al- uw belal)gstellil)g,meeleven en 
gebed,zeggen wij U hartelijk dank : · 

Familie Sijbom-Wessel 
Nieuw - Amsterdam, 1980 


