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Maria Helena Sijbom 

Maria werd geboren op 4 juni 1942 in de 
"Kommerhoek" te Erica. 
Zij groeide op in een gezin met één oudere 
en één jongere broer. Ook werd er nog een zusje 
geboren, echter mocht zij maar één jaar oud worden. 
De "Kommerhoek" is een buurtschap aan de rand 
van de plaats Erica, voorzieningen waren er bijna 
niet en de wegen waren er slecht. 
Begin jaren zestig verhuisde het gezin dan ook naar 
de Semsstraat gelegen in de nieuwbouwwijk in 
Erica, waar zij nog jaren met haar ouders woonde. 
Twaalf jaar geleden kocht Maria haar eigen huis, 
een appartement "op Erica" waar zij de laatste 
jaren heeft gewoond. 
Maria ging naar de huishoudschool. Na deze te 
hebben doorlopen, kreeg zij de smaak van het leren 
te pakken. 
Zij ging werken bij Cewaco in Assen en volgde naast 
haar werk vele studies. 
Het studeren heeft zij altijd volgehouden, zelfs na 
haar pensioen bleef ze leergierig. Zij kon dan ook 
oprecht zeggen in het bezit van een stapel diploma's 
te zijn. 

Later ging zij werken bij de Politie in Assen. 
Zij werkte hier als Personeelsmanagement adviseur 
en werkte hier tot aan haar pensioen. 
Ook was zij heel actief binnen diverse verenigingen. 
Zo was zij o.a. lid van de computerclub, vooral om 
bij te blijven in deze snel veranderende tijden, maar 
ook van "Odd Fellows" een club dat zich inzet voor 
vele goede doelen, om zo haar steentje bij te 
dragen aan de maatschappij. 
Maar misschien was reizen wel haar grootste hobby, 
zo heeft zij vele landen van de wereld gezien. 
Ook een skivakantie stond elk jaar gepland, want 
sportief was Maria zeker. 
Zo ging ze elke zondagmorgen naar de loopclub, 
waar in de Emmerdennen de conditie op peil werd 
gehouden . 
Natuurlijk was ook de familie voor haar heel 
belangrijk. Elke zondagmiddag was er een gezellig 
samen zijn, maar ook samen naar het theater of 
gezellig samen uit eten hoorde hier bij . 
Tot afgelopen juli Maria pijn in de rug kreeg. Na vele 
onderzoeken bleek zij ongeneeslijk ziek. 
Zaterdagmorgen 28 oktober 2017 ontving Maria het 
H. Sacrament der Zieken, en overleed nog diezelfde 
dag. 

Heer, geef Maria de eeuwige rust. 
En het eeuwig licht verlichte haar. 

Dat zij moge rusten in vrede. 
Amen. 


