


Na een moedige strijd om het leven dat hij lief had 
overleed 19 mei 1969 te Utrecht in de leeftijd van 7i jaar 
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Wim, we moeten eerlijk aan de gedachte wennen, dat je dood 
bent. We waren. zo gewend om je [t ontmoeten in familie. 
in ge~elschap, onder vrienden. Op jacht en je actief bezig te zien. 
Altijd was je voor iedereen klaar. En nu ben je. dood. 
Bij de dood van Mgr. Bekkers ui je: "to'n mensen komen 
maar één1 tn de honderd jaar voor. Was je z.clf niet zo'n man 
rn je familiekring. onder je vrienden en kennissen. 
Wat doe je. ab je ~ a amen met vele anderen ... een goede, 
persoonlijke vriend verloren hebt 1 V udrictig zifn om wat 
gcwcut ia7 Neen. weu dankbaar aan God. als u de innerlijke 
goedheid van deze edele mena hebt mogen ervaren. Hij wat 
voor iedereen 'n middelpunt van gezelschap, een band in zijn 
familie en ond~r djn vnenden. ieruand die samenbracht en 
verzoende. Begaafd roet bijz.onder goed door%-icht en over~ 
tulglng~kracht viel bij toch allermetst op door de warmte 
van zijn g~:moed en zijn rutn$.e1l1k begaan zijn. Zo hoog kouden 
orde en recht niet bij hem aangeschrev~:n sta~m of hij toonde 
nog meer eerbied voor de mens zelf. ook als deze z.ijn idealen 
schond. ZeJf 'n man van hoge beschavJng toonde hij diepe 
eerbied voor de eenvoudigen. Graag atdde bif een groot ver~ 
trouwen in de tue.nsen. Vol waardering en bewondering voor 
zijn familieleden, jagers en vrienden was hij sober voor zich 
zelf om gul en gastvrij voor anderen te kunnen zi.jn. Gelukkig 
zijn en ~clukkig maken leek zijn devies. Hij bad er voor en 
ala iedere echt-levende mens kende hij de voortdurende vraag: 
doe ik het wel goed? Hij had gevoel voor humor en wie kon 
zo van harte feestvieren als hij I Mt~ar tegelijk v~lde hij fijn 
aan waar het leven ernstig werd. Problemen en vooral zich~ 
zelf wist hij te relativeren. Hlj was zo dankbaar voor elke 
hulp hem geboden. Zijn vele vnenden, familieleden en kt:n ... 
nissen ~uilen hem m1ssen, omdat 4ij in hem ~agen een man 
die eerlijk en oprecht door het leven ging en op wie z.ij konden 
vertrouwen. Ook z.ij zuJien hem als e.en bewijs van trouwe 
vriendschap niet in hun gebed vergeten en wij willen bidden 
tot God dat zijn geest mag voortleven 1n ons. de geest van 
de edele mens en nobe)e jager" Wallem van Bé.'lsten Baten burg". 


