
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Da,nkbare herinnering aan 

MARIA ALEIDA SIJBOM 

Zij werd geboren te Erica, 16 mei 1922, en 
overleed in de Heer, in Duitsland , op 8 ju
li 1981 . De plechtige uitvaart en Eucharistie
v:ering werd gehouden in de parochiekerk 
te Erica, 13 juli 1981 . Daarna hebben we haar 
l :chaam eerbiedig te ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof alda-ar. 

Onze goede Marie is van ons heengegaan 
- zo maar in eens - t ij d0ns een uitstapje. 
Je beseft het nog niet ten vol le. Het over
komt je . 
Wat kan het toch gauw gaan met een mens. 
Vandaag heeft hij het hoogste woord, en 
morgen . is l1ij er niet meer. 
Marie had nooit het hoogste woord. Zij trad 
niet op de voorgrond. Zij was de trouwe 
hulp van de zuster op de pastorie: beschei
den, betrouwbaar, toegewijd en dienstbaar. 
Zij deed haar werk in stilte , maar met ple
zie r. Je kon op haar aan. Ze wa,s een ide
ale hulp. We zullen haar missen. 

Maar meer nog dan wie ook zullen Christine 
en Gerrit en de kleine Annemarie haar mis
sen. Ze kunnen nu niet meer naar oma gaan, 
die van hen hield zonder uitbundigheid, 
maar eer lijk en oprecht als goud. Ze had
den bij oma een heerlijk thuis. Het was feest 

a, ls ze bij elkaar waren. Dan glunderde Ma
rie. Dan was ze gelukkig en de kon ing te 
rijk. Dan was Annemarie in de derde hemel. 

Moeder heeft haar aardse huis verwisseld 
voor het hemelse, zonder ziekbed, zonder 
pijn, omgeven door de huisgenoten van de 
pastorie, maar veel te vroegtijdig naar aard
se maatstaven. De Heer zal er Zijn bedoelin 
gen we l mee hebben, en Marie zal er wel te
vreden mee zijn. 
"Zalig de eenvoudigen, de zuiveren van hart, 
want zij zullen God zien ." 

Voor uw blijken van meeleven, belangstel
l ing en gebed zeggen wij U hartelijk dank. 

Juli 1981. 

Gerrit, Christine en Annemar ie. 
Brugmark 21, Almere-Haven. 
En fam. Sijbom. 
Erica. 


