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HERINNERING 



t 
Dit prentje wordt u aangeboden 

ter herinnering aan 

MARIA GESINA SIBUM - WEHKAMP 

echtgenote van Bernardus Petrus Sibum , 
eerder wed. van Johannes Henderikus Reuvers 

Geboren te Zwartemeer 27 juli 1906 en na 
gesterkt te zijn door het sacrament van de 
zieken overleden op 28 juli 1977 te Coevor
den . 
Wij hebben haar I ichaam begraven op het 
R.K. kerkhof te Erica op maandag 1 aug. 

Moeder, u stierf op de dag na uw 71e ver
jaardag . In de vroege morgen bent u van 
ons heengegaan. Wij verliezen ,in u een lieve 
vrouw en moeder, die volop aandacht, be
langstelling en -liefde voor ons wist op te 
brengen. Ook in uw leven heeft het lijden 
niet ontbroken . Na de dood van uw eerste 
man , trouwde u opnieuw en nam daarmee 
opnieuw een· stu-k zorg en verantwoordelijk
heid op uw schouders. 

Moeder, in dankbaarheid kunnen wij aan u 
terugdenken . U hebt veel voor ons mogen 
betekenen. U wilde liever delen dan ontvan
gen . U was een tevreden mens, die in ge
latenheid het lijden heeft willen dragen . 

U hebt sterkte kunnen vinden •in uw geloof. 
In Lourdes zocht u bij Maria voor wie u een 
grote devotie had, de troost die u nodig had 
om uw kruis te kunnen dragen . 

Moed.er, nu bent u van alle pijn verlost. Wij 
geloven en vertrouwen dat u nu bent binnen
gegaan -in het leven waar geen lijden en 
dood meer bestaat. 
Wij willen God danken dat Hij door u Zijn 
goedheid , Zijn bezorgdheid ,en liefde voor 
ons heeft willen ,tonen . 

Moeder, vergeet ons .niet vooral als wij het 
moeilijk in het leven hebben. Wij -kunnen u 
niet vergeten omdat wij nog dikwijls aan u 
zullen worden herinnerd 

Voor het medeleven en de laatste eer, bewe
zen aan onze moeder en grootmoeder, zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Famil·ie SIBUM 

Erica, augustus 1977 
Heidebloemstraat 56 


