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In dankbare herinnering aan 

Fine Rotman 
echtgenote van Gerr it Jan Zegeren 
moeder van José, René en Jan 
oma van Kim en Jord i 

Zij werd geboren te Lonneker op 4 januari 
1933 en overleed te Rotterdam op 11 januari 
1994. 

Fine trouwde in 1958 met Gerr it Jan Zegeren 
en werd moeder van drie kinderen. 
Het geluk van haar man en kinderen is voor 
haar altijd het belangrijkste geweest, waarbij 
ze zichzelf altijd op het tweede plan zette. 
Een vrouw met een warme be langstel ling en 
aandacht voor iedereen in haar omgeving. Ze 
was altijd wel met iets bezig of het nu de 
bowling. het puzzelboekje of het handwerken 
was. Koken kon ze als de beste. haar kinde
ren en kleinkinderen werden vaak verrast met 
een telefoont je van : Kun je even komen, er 
is nog zoveel eten over .. 
Op een gegeven moment werd ze steeds 
zieker en g ing toen naar het Dijkz lgt Zieken
huis in Rotterdam. In de periode voorafgaand 
aan haar harttransplantat ie, nu 51/2 jaar ge
leden, heeft ze veel tegenslagen moeten ver
werken. Door haar enorme wilskracht en de 
steun van haar fami lie, medic i en het ver
plegend personeel, was het voor haar moge
l ijk deze moeilijke tijd te doorstaan. Toen ze 
weer thuis kwam besefte ze heel goed dat de 

t ijd die ze vanaf dat moment nog te leven 
had, .,extra" tijd was. In deze tijd heeft ze 
heel bewust geleefd en van alles veel ge
noten. 
De kleinkinderen, die heel veel voor haar 
betekenden, heeft ze met veel plezier zien 
opgroeien. Voor Kim en Jordi was ze in één 
woord een echte oma. 

Dankbaar zijn wij dat we met el kaar nog 
51/ 2 jaar hebben mogen genieten van haar 
aanwezigheid . 
Wij zullen ons haar altijd blijven her inneren 
als een lief en ve il ig rustpunt In ons leven. 

Bedank voor alles. 
Jan, José, Harrie, René, Yvonne, Jan, Kim 
en Jordi 

WIJ danken al len die ons na het overlijden 
van mijn l ieve vrouw, onze l ieve moeder en 
oma een blijk van medeleven hebben ge
geven. 

Haaksbergen, 15 januari 1994 
E. de Wittestraat 2 

fam. Zegeren 




