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Wij gedenken in ons gebed 

Wilhelmus Theodorus Braam 
Wim 

Hij werd geboren te Etten 12 oktober 1923. 
Hij is met zijn fiets op Tweede Kerstdag 

.> · 1997 dodelijk verongelukt op de Zeddamse
weg te Etten. Na een Uitvaartmis in de 
St. Martinuskerk te Etten op 31 december 
hebben we zijn lichaam te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof aldaar. 

Het werd zijn laatste fietstocht op die don
kere avond van Tweede Kerstdag. Wim 
had met zijn huisgenoten Kerstmis gevierd. 
Hij wi lde nog even een vriend bezoeken. 
Hij deed dat vaker 's avonds, even naar 
deze of gene. 
Hij, die altijd goed op het verkeer lette, 
werd nu geschept door een auto en was op 
slag dood. De politie bracht het doods
bericht bij Theet en Diny thuis . 
Na vaders dood op 4 januari 1975 bleven 
ze met hun drieën op het boerenbedrijf wo
nen. De laatste jaren deed Wim het boe
renwerk. Theet moest zich ontzien wegens 
zijn zwakke gezondheid, terwijl Diny de 
huishouding deed. Dit patroon van werk
verdeling is nu plotseling wreed verstoord 

en bovenal de huiselijke gezelligheid, want 
ze konden het doorgaans goed met elkaar 
vinden. 
Wim vond nog steeds zijn genoegen in de 
dagelijkse werkzaamheden op de boerderij 
hoewel die al voor een belangrijk deel 
waren afgebouwd. 
De maandagavond was voor het Ettens 
Mannenkoor; Repetitie van 20.00 tot 22.00 
uur. Nooit ontbrak hij, hij zong zo graag. 
In zijn uitvaartmis hebben ze ook nog 
gezongen, de vrienden van het Ettens 
Mannenkoor, zoals onlangs op 13 decem
ber toen een andere zangersvriend begra
ven werd en Wim nog mee zong. 
Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Hij neemt 
ons het leven niet af, maar verhindert zo 
menig maal niet dat doodsoorzaken vrij 
spel hebben. Dat is ook in zijn eeuwig 
raads besluit vastgelegd. 
Wim, je huisgenoten en vele anderen 
missen je. Met droefheid in het hart nemen 
we er vrede mee dat je op deze wijze van 
ons heen moest gaan. Rust nu in vrede. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor uw blijken van medeleven, betoond 
na het overlijden en tijdens de uitvaart van 
onze lieve broer, zwager en oom betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Familie Braam 
31 december 1997 


