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In ons hart en in onze gedachten leeft voort 

de dierbare herinnering aan 

Kees van den Boom 
meer dan vijftig jaren de trouwe echtgenoot van 

Colette Maas 

Mijn man en ons vader werd op 23 oktober 1922 
In de Wouwse Plantage geboren. 

Wel verzorgd en tot het laatste toe met liefde 
omringd overleed hij in zijn eigen huiselijke 
omgeving op 31 juli 2000 te Hoogerheide. 

Vrijdag 4 augustus hebben wij hem vanuit de 
parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te 
Hoogerheide begeleid naar het crematorium 

te Bergen op Zoom. 
Daar namen wij voorgoed afscheid van hem. 

Uit ons oog is Kees verdwenen maar hij 
blijft niet minder tot ons spreken. 

Kees was geboren in een groot gezin. Van jongsaf
aan leerde hij wat delen was en nog meer van 
aanpakken. Bij hem thuis was altijd genoeg te doen 
In het bedrijf van zijn vader. Hij is heel zijn leven een 
harde werker gebleven. Samen met zijn vrouw 
Colette had hij jarenlang een middenstandszaak te 
Heerle. Naast het noeste werken hield hij op zijn tijd 

ook van een verzetje. Na gedane arbeid is het ook 
goed rusten! Hij was recht door zee en stak zijn 
eigen mening niet onder stoelen of banken. Hij 
bezat een helder verstand en had een goede kijk op 
de wereld. Daardoor kon hij zijn leven op meerdere 
plekken ontwikkelen. 
Tijdens zijn arbeidszaam leven maakte hij ook plan
nen voor 'later'. Na zijn pensloenering wilde hij iets 
meer van de wereld gaan zien. Hij koesterde reis
plannen. Helaas zijn die plannen dromen gebleven. 
Zijn steeds meer aflatende gezondheid verhinder
de dit alles. Daar heeft hij zich moeilijk bij neer 
kunnen leggen. Het was hem soms te veel. Hij wilde 
niet afhankelijk zijn van anderen en telkens moest 
hij weer aan vitaliteit inleveren. Zijn wereld werd 
kleiner. Zijn gezondheid werd alsmaar minder en 
Kees moest zich helaas gewonnen geven. Zijn 
wens om tot het einde toe thuis te kunnen blijven is 
als een zegen voor hem uitgekomen. Zijn vrouw 
week niet van zijn zijde. Hij verlangde naar de dood. 
Dit leven was voor hem niet menswaardig meer. De 
kaars was op. Het licht doofde. De adem stokte. 
Goede man en vader, nu heb je eindelijk rust gevon
den. Voor ons die achterblijven is het moeilijk, maar 
u gunnen wij die rust van harte. 
Bedankt voor alles èn je was ons nóóit teveel. 

Hartelijk bedankt voort uw belangstelling en mede
leven. 

C. van den Boom-Maas 
Ria van den Boom 
Ria Nuijten 


