
Ter nagedachtenis aan 

Cornelia Augusta van Rossum 
weduwe van 
Cornelis Theodorus van Rossum 
Zij werd geboren in Essen {Du itsland) 
op 23 november 1905 en overleed in T iel 
op 23 juni 1984. 
Wij hebben haar begraven op 27 jun i op 
de Algemene Begraafplaats te Wamel. 

t 
Lieve moeder, 

Als wij aan jou terugdenken, is dat met een 
gevoel van grote dankbaarheid. Dankbaarheid 
voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

Je hebt een zeer zorgzaam en arbeidzaam 
leven gehad. In je jeugd was je thuis in een 
ander gezin, waar je voor de opgroeiende 
kinderen zorgde. Hieraan dank je de naam 
Kea Bokken, zoals de ouderen in Wamel je 
altijd gekend hebben. 

Vlak voor de oorlog trouwde je en jullie trok· 
ken samen naar de Dijk, de plaats die je tot 
het laatst dierbaar is gebleven. In een zeer 
moeilijke tijd bracht je ons ter wereld: zeven 
zonen en een dochter. 

Voor ons en ons vader heb je heel je verdere 
leven gezorgd, waarbij je jezelf altijd op de 
achtergrond plaatste. Het was je grootste vol· 
doening ons te zien opgroeien in een fijn 
gezin. Je was blij over elke vooruitgang die 
wij maakten. 

Veel tijd voor iezelf heb je je niet gegund, 
van de vroege morgen tot de late avond was 
je bezig. Wij hebben dat in onze kinderlijke 
onverschilligheid niet altijd hoog genoeg ge-

waardeerd. Pas later bes?ften wij beter wat 
we allemaal aan jouw zorgen te danken heb· 
ban. 

Samen met ons vader maakte je ons zonder 
veel woorden duidel ijk, hoe je in een huwelijk 
samen moet werken om gelukkig te zijn. Vol 
vreugde zag je ons trouwe!'! en kinderen krij
gen. Je leefde met allen mee, je had zorgen 
ov2r alles wat je kleinkinderen meemaakten. 
Het was je grootste geluk, als we maar veel 
naar huis kwamen. Je kwam ook graag en 
veel naar ons, om wat te praten en te kaarten. 

De dood van ons vader, na een huwelijk van 
ruim 43 jaar, bracht een grote verandering in 
je leven. Je hield je voor ons dapper, maar 
je had er meer verdriet van dan wij hebben 
beseft. Dat je Rien nog thuis had om te zor
gen, was een grote steun voor je. 

Een lang ziekbed heb je gelukkig niet gehad. 
Je hebt in het ziekenhuis heel bewust afscheid 
genomen van ons allen, om naar vader in de 
hemel te gaan, zoals je rotsvast geloof je 
altijd heeft geleerd. 

Je 1 aatste opdracht aan ons was: 
zorg goed voor elkaar. Dat beloven we je. 

Wij bedanken U voor de belangstelling bij 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma 

KINDEREN EN KLEINKINDEREN 


