
een bloem in ons lwrt 
bloeiend voor altijd 
als dierbare herinnering levend 
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Een dankbare herinnering aan 

Truus Boereboom 
echtgenote van Jan van Rossum 

Moeder, oma is in Utrecht geboren op 
22 september 1930. Geheel onverwacht is 
zij in Raalle op vrijdag 18 april 2003 
overleden. We hebben haar te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof te Raalte op woensdag 
23 april d.o.v. na de gezongen uitvaanmis 
in de Basiliek van de H. Kruisverheffing. 

We kunnen het ons nog helemaal niet 
indenken dat moeder, oma van ons is heen
gegaan. Terwijl zij druk bezig was met de 
paasvoorbereidingen, want ze verheugde 
zich er al op de kinderen en kleinkinderen 
met Pasen bij haar te hebben. Zij hield van 
gezelligheid en vond het heerlijk om men
sen om haar heen te hebben. Heel opvallend 
was dat ze al haar kinderen de dag ervoor 
nog gesproken heeft. Zij zelf kwam uit een 
groot gezin. Helaas stierf haar moeder vroeg 
en werd zij eigenlijk de moeder van haar 
jongere broers en zussen. De band met de 
familie was zeer hecht. In de oorlog leerde 
ze Jan van Rossum kennen en ze zijn op 

3 oktober 1955 getrouwd. Uit hun huwelijk 
zijn vijfkinderen geboren. Vader en moeder 
hebben samen hard gewerkt. Moeder was de 
spil en de drijfveer van het gezin. Ze was een 
echte gastvrouw. Het was haar er veel aan 
gelegen het gezin bij elkaar te houden in een 
goede sfeer. We hebben fijne herinneringen 
aan de vele gezellige dingen die we met 
elkaar hebben gedaan. Ook de kleinkinde
ren hadden een grote plek in haar hart. Zij 
was altijd vol belangstelling voor hen. Naast 
de zorg voor haar man, kinderen en klein
kinderen ging haar hart ook uit naar haar 
familie. ln stilte heeft ze veel goed gedaan. 
Zij had geen vereniging nodig om goed te 
doen. Ze voelde feilloos aan wie het moei
lijk had en toonde haar meeleven, hetzij met 
een kaartje, een belletje of een bezoek. Ze 
wist een gezellige sfeer om haar heen te 
scheppen. Ze kon zichzelf goed vermaken. 
Midden in het leven is zij van ons heenge
gaan. Het heeft diep ingeslagen. Doch haar 
wijze van leven kan ons veel kracht geven 
verder te gaan. 
Moeder, oma, je hebt ons veel gegeven. 

Wij bedanken u voor uw belangstelling na het 
overlijden van moeder, oma. 

Familie van Rossum 


