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In dankbare herinnering 

Wilhelmus Antonius Sibelt 
echtgenoot van Henrika Rozendal 

Vader werd geboren op 9 oktober 1908 in Lemelerveld 
als jongste uit een gezin van 14 kinderen. Na voorzien 
te zijn van de Sacramenten der Zieken is hij temidden 
van zijn gezin heel vredig en rustig ingeslapen in de 
vroege avond van 20 juli 2002. 

Al vroeg moest hij uit werken op de grote 
boerenbedrijven her en der in het Sallandse land. Het 
was voor hem een hard en zwaar bestaan. Tijdens de 
29 wereldoorlog keerde hij terug op zijn geboortestek 
om te zorgen voor de boerderij, zijn moeder en zus Da. 

Zijn grote geluk vond hij bij moeder waarmee hij in april 
1950 trouwde. Uit het huwelijk werden negen kinderen 
geboren. 
Vaak zwijgend kon hij intens genieten van zijn 
opgroeiende kinderen. Ons geluk was zijn geluk. Hij 
was een man van weinig woorden, nooit vroeg hij iets 
voor zichzelf, hij hield van eenvoud, een diepgelovig 
mens, zachtmoedig van aard. Zijn prachtig sprekende 
ogen zeiden meer dan woorden ooit konden zeggen. 
Met een simpele, maar o zo fijnzinnige opmerking en 
gevoel voor humor trof hij vaak de juiste snaar. 
Hij hield van gezelligheid en mensen om zich heen. 

Hij genoot van het leven, de natuur, een blik naar de 
wolken, tussen de bloemen in de tuin. Hij was graag 
buiten op het land, bij zijn dieren, waar hij zo vertrouwd 
mee omging. Wat kon je veel van hem leren als je er 
oog en oor voor had. Hij heeft samen met moeder lang 
mogen genieten van zijn oude dag. Wat was hij 
zielsgelukkig bij elk kleinkind dat geboren werd. 
Elke avond dankte hij God voor het goede leven 
samen. 

Het liefst was hij thuis op zijn eigen vertrouwde plek. 
Hoe vaak zei hij niet, je kan overal naar toe gaan maar 
het is nergens mooier dan hier! 
Op de zondagavonden mocht hij graag met vrienden 
een kaartje leggen of op de dinsdagmiddag bij de soos. 
Een borreltje en een sigaartje maakten hem een 
tevreden mens. 

Gaandeweg het ouder worden moest hij steeds meer 
aan anderen overlaten, zijn onafhankelijkheid verliezen 
kostte hem moeite. Oud worden is mooi, oud zijn valt 
tegen vond hij. 
Dankbaar zijn we voor al zijn liefde en zorg. Een leven 
is compleet en voltooid. 
We hebben hem voor altijd in ons hart geborgen. 
Dat je moge rusten in vrede. Je hebt het verdiend. 
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