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Vandaag, 1 mei 2016, is een gedenkteken onthuld voor het oorlogsslachtoffer en oud Sterkselnaar Henk van Rossum. 
De plechtigheid vond plaats bij gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking, 71 jaar na de opgetekende datum van 
zijn overlijden, 31 mei 1945. 
Het gedenkteken heeft een plaats gekregen op de begraafplaats van Huize Providentia, nabij de ingang van de militaire
begraafplaats, waar 42 oorlogsslachtoffers uit de Gemenebest zijn begraven. 

Onthulling gedenksteen

Sjef Driessens, kenner van de Sterkselse historie, hield in aanwezigheid van familie en nabestaanden van Henk en vele 
belangstellenden, een toespraak bij het nieuwe monument. 
Het gedenkteken ter nagedachtenis aan Henk van Rossum werd daarna onthuld door mevrouw Corine Haitjema-van 
Rossum, een zus van het oorlogsslachtoffer. 
Als lid van een verzetsgroep en om het leven van zijn vader te sparen, moest Henk zich melden bij de bezetter.
Hij kwam nooit meer terug. Een lid van Sterkselse muziekvereniging speelde de Last Post voor Henk van Rossum.
Namens de familie sprak Huibert van Rossum.
Hij was erkentelijk en zeer dankbaar aan al degene die er voor gezorgd hebben, dat een oom die lange tijd “weg” was, 
nu was thuis gekomen op een plaats in de buurt van zijn ouderlijk huis. 
Na dit dankwoord werden 43 postduiven losgelaten ter nagedachtenis aan de 42 in Sterksel begraven militairen en aan
Henk van Rossum.
De bijeenkomst werd afgesloten door Wim van Laarhoven, voorzitter van de dodenherdenking op Sterksel.
Hij sprak een woord van dank uit aan Jan Reiling, de initiatiefnemer voor het gedenkteken, en aan Sjef Driessens, die 
veel onderzoekswerk heeft gedaan,
voor hun inzet om dit monument te realiseren. 
Tevens een bijzonder woord van dank voor Stichting Kempenhaeghe, de Gemeente Heeze-Leende, Fried Beenders, Wim
Stolp, 
Stichting Cultureel Erfgoed Sterksel en het Oranjecomité, die de realisatie van dit gedenkteken mede hebben mogelijk 
gemaakt.
Over het leven van Henk van Rossum is een eenvoudig boekje uitgegeven.

Videoclip over dodenherdenking en gedenksteen voor Henk van Rossum: Gedenksteen Henk van Rossum

•Van Rossum oorlogsslachtoffer

https://www.youtube.com/watch?v=EYeLvEdIPH4
https://sterksel.nu/wikisterksel/images/5/58/Van_Rossum_oorlogsslachtoffer_d.pdf
https://sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Bestand:Onthullinggedenksteen.png
https://sterksel.nu/wikisterksel/index.php/Bestand:Onthullinggedenksteen.png

