
In dankbare herinnering aan 
Andries Sikkes 

Geboren op 1 januari 1922 in Balk. 
Overleden 17 maart 1987 in Balk. 
Sedert 3 juni 1954 gehuwd met 
Johanna Bootsma. 

Andries stierf heel plotseling in de 
morgen van 17 maart. 
Met Johanna was hij bezig met de 
dagelijkse dingen toen ineens de 
levensdraad werd afgesneden. 
Altijd stond Andries klaar, voor zijn 
vrouw die zijn hulp zo nodig had, voor de 
kinderen en voor anderen die een 
beroep op hem deden. 
Eerst kwam het gezin, dan pas was hij 
zelf aan de beurt. 
Het zien opgroeien van zijn zonen en 
dochters was zijn grote vreugde, hun 
zoeken naar een plaats in de maat
schappij zijn zorg, en de kleinkinderen 
het visioen van de nieuwe tijd. 

Andries Sikkes leefde met de natuur. 
Op Wijckel, destijds in Harich en vooral 
ook op de tuinbouw. Het opkomen van 
het zaad, groei, bloei en vruchten 
dragen openbaarden hem het geheim 
van het leven. 

De liefde voor de natuur beleefde hij ook 
met zijn gezin als ze er samen op uittrok
ken. 

Zijn werk als drukker deed hij met grote 
trouw en nauwgezetheid, hij zag zijn 
werk vooral ook als dienst aan de 
samenleving, delend in lief en leed. 
Die zelfde trouw toonde hij in zijn 
belangstelling en ondersteuning van de 
Balkster voetballers. Niet winst of 
verlies maar het spel en de sportiviteit 
stonden bij hem voorop. 

Andries Sikkes ging van ons heen. 
Een eerlijk en zorgzaam mens. 
Een mens die er was, in vreugde en in 
verdriet. 
Een mens die niet leefde voor zichzelf 
maar voor zijn medemensen, ten diepste 
leefde hij voor het Rijk van God dat als 
een zaad in onze aarde kiemt en eens 
rijke vrucht zal dragen. 

Voor uw medeleven na ~iet overlijden 
van mi1n man. onze ne1t en pake zeggen 
w11 u hartelijk dank. 

Fam. S1kkes 


