
Ter dankbare nagedachtenis aan 

JACOBUS JOHANNES TROMP 
Hij werd 8 april 1922 te Slagharen ge
boren. Sinds 8 februari 1958 was hij in 
een gelukkig en gezegend huwelijk ver-

bonden met 
MARIA GEZINA KOSSE. 

Onverwacht, maar niet onvoorbereid 
en nog voorzien van de ziekenzalving, 
overleed hij op 13 februari 1976. Dins
dag 17 februari is hij op het R.K. kerk
hof te Slagharen te rusten gelegd. 

-o-
ln alle bescheidenheid en gewetens· 
volle plichtsbetrachting heeft hij ge· 
leefd en gewerkt voor zijn gezin en 
zijn zaak. Vooral sinds zijn laatste 
ziekte heeft hij steeds in angst en be
zorgdheid geleefd, niet allereerst voor 
zich zelf, maar met name voor zijn 
echtgenote en vier kinderen. 
Volgens menselijke maatstaven is hij 
te vroeg gestorven en staan we ver· 
bijsterd, waarom dit leven zo vroeg 
moest eindigen. Maar de gedachte 
aan de noeste levensinzet voor gezin 
en werk moge ons troosten. Vaak heeft 

Jacques in een stille dialoog tijdens 
de avondmissen zijn zorgen en wen· 
sen gedeeld met Hem, die zegt: .,komt 
allen tot mij, die belast en beladen 
zijt en ik zal u verkwikken". 
In dit gelovig vertrouwen willen wij 
hem in Gods handen geven en hopen, 
dat God ons, die achterblijven, moge 
inspireren om het voorbeeld van echt
genoot en vader te volgen. 
En ons geloof in de gemeenschap der 
heiligen doet ons vertrouwen, dat hij 
in zijn grote zorg voor anderen hier op 
aarde, nu onze grote en kleine noden 
bij God zal aanbevelen en voor ons de 
weg zal effenen naar het toekomstig 
gelukkig samenzijn. 
Beste kinderen, blijft voor mij bidden 
en eert jullie moeder, die met mij al
tijd zo bezorgd was voor jullie welzijn. 
Blijft elkaar in eensgezindheid helpen 
en steunen. 

Lieve Vader, leef in Gods vrede! 

Voor de vele blijken van medeleven tij
dens de ziekte en bij het overlijden 
van mijn man en onze vader zeggen 
wij u hartelijk dank. 

FAM. TROMP. 




