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Dankbare herinnering aan 

Thecla Sijbom 

Op 2 januari 1920 werd ze te Erica geboren. 
Ze _9af haar ja-woord. aan . Bernardus Henderikus 
Me1Jer. Uit deze verbmtems werden twee kinderen 
geboren. Haar jeugd was niet gemakkelijk; net tien 
jaar - na de dood van haar moeder - ging ze het huis 
uit en was dan hier, dan daar bij ooms en tantes. 
Ze werkte bij de bakker, ventte met brood. Ze hielp 
in een huishouden waar de moeder gestorven was. 
Zo, door hard te werken groeide ze uit tot de sterke 
vrouw, die ze later was. Een trouwe echtgenote, een 
zorgzame moeder, een lieve o ma, die verdrietig was 
dat ze haar kleinkinderen zo weinig liefde kon laten 
voelen en ze haar alleen ziek kenden. 
Thecla had een karakter van "zorgen voor anderen". 
Ze stond voor iedereen klaar. In de oorlog voor ge
vangenen, later voor de jongens in Indones_ië. 

Ze was aktief bij "De Zonnebloem •~ bij de bejaarden 
en was vaak op stap voor een goed doel. 
Ze was meer dan 25 jaar bij het zangkoor. Ze stond 
niet graag achteraan en was niet bang de handen uit 
de mouw te steken. 't Was prettig met haar te wer
ken, want ze was een blij mens; had een vorm van 
humor die aanstekelijk werkte. En ze kon de haar 
toegeworpen bal adrem terugkaatsen . Thecla was 
vrolijk, spontaan, kon haar woordje goed doen, over
al meedoen. Ze respecteerde een andere mening; was 
rechtvaardig in haar oordeel; hield niet van onenig
heid. De laatste twee jaren van haar leven waren 
zwaar en moeilijk, want ze streed een ongelijke strijd. 
Maar ze was dapper, had steeds weer hoop, klaagde 
niet. Met Hendrik, die haar twee jaar verzorgde, deel
de ze haar verdriet. Na een korte tijd, die hoop op be
terschap gaf, ging het de laatste maanden bergaf
waarts. Als een diepgelovige vrouw ontving ze het Sa
crament van de Zieken temidden van haar dierbaren. 
Op 25 mei 1994 gaf ze moegestreden haar leven terug 
in de hand van haar Schepper. Na een Eucharistievie
ring ten afscheid is ze op 30 mei 1994 op het R.K. 
kerkhof te Erica begraven. 
We zijn dankbaar dat T hecla, mijn vrouw, onze moe
der en oma mocht zijn . En omdat we zo van elkaar 
hielden zijn we nu zo intens bedroefd. 

Goede God, Thecla vertrouwde op U. Wij geloven dat 
in de dood het leven is. laat haar nu voor altijd deel heb
ben aan dat leven. In onze herinnering leeft ze voort. 

Voor uw medeleven t ijdens haar lange ziekbed en nu 
in de voor ons zo droeve dagen na haar dood danken 

H. MEIJER 
kinderen en kleinkinderen 


