


Dankbare herinnering aan 

Wilhelmus Hendricus Josephus Baakman 

echtgenoot van Wi llemien Geven 

Wilhelmus Baakman werd geboren op 11 maart 
191 8 in de Velswijk en is thuis in Beek overleden 
op 20 december 2009. Zijn moeder overleed 47 
jaar geleden op deze! fde datum. 
Op 24 december vond de uitvaartdienst plaats 
in de St. Martinuskerk in Beek en hebben we 
hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op de 
begraafplaats van de H.H. Petrus en Paulus 
parochie in Breedenbroek. 

Het leven van Wilhelmus Baakman kenmerkte 
z ich door enonn veel zorgzaamheid en een 
grote belangstelling voor de mensen om hem 
heen. Zorgzaamheid voor zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen maar ook in zijn werk als 
politieman. Hij ging in gesprek met mensen en 
zette zijn kracht in als het in het belang van de 
ander nodig was. 

Hij was een positief mens met veel humor. 
Omdat hij zich naast zijn werk ook heeft ingezet 
voor de gemeenschap kreeg hij een Koninklijke 
onderscheiding. 

Hij hield van de natuur, werkte graag in de tuin 
waar hij groentes voor zichzelf en de kinderen 
verbouwde. Hij fietste graag en genoot van de 
omgeving en van de mensen. Hij maakte dan 
altijd tijd voor een praatje. 

Hij heeft met zijn vrouw een goed leven gehad. 
Ze waren 61 jaar getrouwd. Samen stonden ze 
voor de zorg voor de kinderen en kleinkinderen. 

Hij was een vader die er altijd voor je was, niet 
op de voorgrond maar wel aanwezig. Voor de 
kleinkinderen was hij een betrokken en vrolijke 
opa. Tot op het laatst bleef hij geïnteresseerd in 
de dingen die hen bezigh ielden. 

Het laatste jaar van z ijn leven ging steeds meer 
in het teken van zijn ziekte staan. Hij overleed 
rustig. We zijn heel blij voor hem, maar zullen 
hem vreselijk missen. 

Hij was erg blij met de belangstelling van zoveel 
mensen toen zijn gezondheid achteruitging. 

Wij danken u voor de belangstell ing tijdens 
zijn ziekbed en het medeleven rondom z ij n 
overlijden. 

W.A.G. Baak:man-Geven 
Kinderen en kleinkinderen 


