


Dankbare herinnering aan 

Maria Margaretha Wessel 

Zij werd op 29 september 1917 geboren te Erica. 
Ze huwde op 11 november 1939 met Henderikus 
Sijbom, van wie ze sinds juni 1988 weduwe was. 
Uit hun huwelijk werden 9 kinderen geboren. 
Marie was thuis de oudste en met 14 jaar ging ze wer
ken op het land. Het was hard werken, werken en 
nog eens werken. Later wist ze naast het werken in 
haar gezin, nog bergen werk te verzetten bij een tuin
der, in de turf. Ze at haar brood niet in ledigheid. 
Ze was een zorgzame vrouw en moeder die te be
zorgd was, de kinderen verwende. Ze wist graag alles 
van de kinderen en kleinkinderen. Ze regelde het hele 
gezin, familiegebeuren graag tot in het kleinste. 

Bij alle goede bedoelingen, was ze een dom, nte 
vrouw, waar ze zelf en anderen onder hebben ge 
den. Die karaktertrek had ze mee van haar moeder. 
Ze was duidelijk altijd en overal aanwezig. Ze trok al
les naar zich toe en kon moeilijk loslaten. Ze wilde al 0 

les en ieder om zich heen houden . Het ieder naar de 
zin maken . Zo was ze niet gemakkelijk voor anderen 
en hard, moeilijk voor zichzelf. 
Wel stond ze voor iedereen klaar; de deur was altijd 
open en graag had ze mensen om zich heen. Begaafd 
met een helder verstand was ze met het wereldgebeu
ren, met de politiek op de hoogte en interesseerde er 
zich voor; had aandacht voor allen en alles en was 
met kritisch mopperen niet zuinig. En toch, of
schoon haar er veel niet paste, was ze zeer tevreden 
over de verzorging in "De Bargeres". Daarvoor uitte 
ze haar dankbaarheid. Zes jaar geleden had ze op een 
voorbeeldige wijze haar Hendrik verzorgd. 
Marie was gelovig, zeer vroom zelfs. Ze was in alles 
"te". Drie weken was ze ziek, ontving het Sacrament 
van de Zieken en gaf 10 juni 1994 haar leven terug in 
de hand van haar Schepper. Na een Eucharistievie
ring ten afscheid hebben we op 15 juni 1994 haar stof
felijk lichaam op het R.K. kerkhof te Erica begraven. 

Goede God, we danken voor het leven van Marie Wes· 
sel, onze moeder en oma; het was zeker niet gemakkelijk, 
maar ze heeft met haar talenten geleefd in vertrouwen 
op U. Wij vertrouwen erop dat U het nu verder voor 
haar regelt en ze opneemt in Uw Licht, dat vrede bete· 
kent voor altijd ...... 

Voor uw medeleven in de nu voor ons zo droeve 
dagen, dankt de 

FAMILIE SIJBOM 


