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Br. Sibrand Wolkers
Franciscus Maria Alphonsus

 Sibrand werd geboren op 17 april 1923 te Amsterdam.   
Door het afleggen van zijn geloften verbond hij zich aan   
de Congregatie van de broeders FIC op 15 augustus    
1942.
 In het voorjaar van 2011 ontving hij het Sacrament der  
 Zieken. Hij overleed op 5 november 2011 in Woonzorg-  
centrum De Beyart te Maastricht.

Paulus zegt ons in de eerste lezing: 'U bent 
geroepen om vrij te zijn'. Voor Sibrand bete-
kende dat: een leven leiden in dienst van de 
Heer in onze broedergemeenschap. Vrij zijn 
om de ogen open te houden voor de nood 
van de naaste. Vrij zijn om bezorgd te zijn voor 
de ander, omdat in zijn of haar gezicht iets van 
God te ontdekken is.
De vraag van de jongeman in de evangelie-
lezing, is een vraag die wij bijna vanzelfspre-
kend stellen. Wat moet ik doen? En als we 
van iemand weinig weten, dan vragen we: 
Wat doe je?

Bij Sibrand ging het misschien helemaal niet om het doen, dat was, 
vond hij, niet zo belangrijk om dat te vermelden. Op veel plaatsen heeft 
hij onderwijs gegeven, hij verzorgde de administratie van St.-Lidwina, 
hij behoorde tot de groep broeders die verantwoordelijk was voor het 
beheer en het onderhoud van de Schark.

Veel belangrijker is het te weten wie Sibrand was. Hij kon van kleine din-
gen genieten. Toen hij nog naar het restaurant ging, zat hij bij het ontbijt 
meestal aan de tweede tafel bij het raam, met zijn rug naar het raam toe. 
Als ik dan in Maastricht was, ging ik bij hem zitten en dan maakten we 
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onschuldige grapjes waar hij smakelijk om kon lachen. Niet luidkeels, 
maar wel met echte pret. Daar genoot hij van, maar dat was natuurlijk 
een heel klein deeltje van hem. Wat hij echt was? Hij was een Jezus-
volger. In alle bescheidenheid wilde hij aan de roepstem van de Heer 
gehoor geven. Die roepstem klinkt voor ons allemaal in het evangelie. 
Paulus bevestigt dat, door de Galaten te schrijven: 'Heb uw naaste lief 
als uzelf.' Dat klinkt heel erg mooi en toch betekent het, dat we er elke 
dag opnieuw aan moeten gaan staan om te proberen dat waar te ma-
ken. Ook voor Sibrand was het een echte opgave. Waarom zou je dan 
roemen op jezelf. Hij wilde ook niet dat er bij zijn jubilea een lovend ar-
tikel over hem werd geschreven. Hij had, om de tekst van het evangelie 
te gebruiken, zijn huis nog niet verkocht, hij had nog niet alles wat hij 
bezat weggegeven, hij had misschien ook al zijn talenten nog niet ten 
volle gebruikt.
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En dan past voorzichtigheid. Ook al doe je alles wat je doet zo goed 
mogelijk. Je naaste mag dat immers van je verwachten. En misschien 
vond hij dat ook wel heel gewoon om zo zijn diensten aan te bieden en 
daardoor te groeien naar wie hij wilde worden.

We zijn met onszelf op weg en Paulus voegt ons toe: 'Laat u leiden door 
de Geest.' Ook Sibrand was met zichzelf op weg. Het leven van Jezus 
hield Sibrand voor ogen. Dat was zijn voorbeeld. Jezus is altijd in de 
evangelieverhalen onderweg, de mensen lerend, genezend, optillend 
uit het stof. Hij geeft ze de kracht om op eigen benen te staan, om niet 
als blinden tastend rond te lopen. Hij wijst ze de weg, die Hij zelf gaat.
Een weg van helend en genezend aanwezig zijn. Helemaal betrokken 
zijn op die mensen naast ons.

Dat proefde ik ook bij Sibrand. Het is eigenlijk schitterend, ja bijna een 
wonder als je zo, al is het maar even, bij iemand binnen mag kijken. 
Zo’n puur moment, dat weer snel opgevolgd wordt door dagelijkse din-
gen.
In het gewone leven van elke dag duikt het plotseling op. Als of dat 
gebeuren zeggen wil: 'Zie je: de Heer is met mij.'
Nu wij afscheid nemen en het lichaam van Sibrand ten grave dragen, 
mogen we weten, dat hij de Heer, die hij volgde, hem voor eeuwig in zijn 
heerlijkheid heeft opgenomen.
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Brother Sibrand was, to quote St. Paul the Apostle,
'called to be free'. He felt called to serve the Lord in our Congregation and called 
to look out for the interests and well-being of others around him. For many years 
he was a teacher, then acted as administrator for the St. Liduina, and was one of 
the brothers responsible for the administration and maintenance of the Schark 
recreational house of FIC near Maastricht. He deeply enjoyed the small things 

that make life beautiful and laughed happily about innocent jokes. 
He was modest and did not like to be praised, feeling that he had not yet used all 
his talents properly, not yet given everything he had to others as he felt he should. 

Sibrand was forever on his way to become what he could, following Jesus. 
Now, forever, he is where he needed to be.  

1951. Nijmegen Personeel Stephanusschool
Achter: Rogier Smolders, (ervoor): Agnus Janssen, Paschalis Eckhardt

Ignatius v.d. Made, Anastatius de Roode, Vincentio v. Oijen, Ribrecht Oostrum
Voor: dhr. Hendrickx, Clarentius Reinerie, Julius v.d. Sande, Thomas More Poel
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Op zijn bidprentje staat de volgende tekst:

In de zesde klas van de lagere school vertrouwde hij broeder Regis toe, 
dat hij graag broeder wilde worden. Zijn ouders gaven hem toestem-
ming om in 1935 naar het juvenaat in Zevenaar te gaan. Zijn vader, 
die warmoezenier was en een tuindersbedrijf had in Amsterdam West, 
verdronk in 1936 op jonge leeftijd. Zijn moeder stond voor de zware 
taak om te zorgen voor een gezin van 11 kinderen. Doordat zijn broers 
het bedrijf voortzetten, kwam de roeping van broeder Sibrand niet in 
gedrang. Van zijn moeder heeft hij indertijd een prachtige kerststal ge-
kregen, die hij vol trots toonde als je bij hem op bezoek kwam. 

Na het behalen van de onderwijzersakte, in het oorlogsjaar 1943, heeft 
hij op verschillende plaatsen in Nederland voor de klas gestaan. Het 
onderwijzersschap was voor broeder Sibrand geen gemakkelijke opga-
ve. Vanaf 1971 kon hij het rustiger aan gaan doen en verhuisde hij naar 
het moederhuis van de broeders. Broeder Sibrand was geen gemeen-
schapsmens en trok zich vaak terug op zijn kamer. De laatste jaren in 
toenemende mate. Naar vermogen heeft hij zich altijd ingezet voor de 
congregatie. Zo zorgde hij vele jaren voor de financiën van de Schark, 
het buitengoed van de broeders.

Vanwege zijn slechter wordende gezondheid moest hij in 2010 worden 
opgenomen op de verpleegafdeling, waar hij het laatste jaar van zijn 
leven liefdevol werd verpleegd. 
Broeder Sibrand was een vroom man, die 69 jaar lang zijn leven aan 
God heeft gewijd. Zijn brevier met de nodige ezelsoren is hier een stille 
getuige van. Hij heeft nu zijn Heer ontmoet en is opgenomen in het 
eeuwige licht. 
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