
Papa, dank om watje was 
we vergeten je niet. 



t 
Verdrietig om zijn overlijden. maar met een 
dankbaar gevoel en vele goede herinneringen 
hebben wij afscheid genomen van onze lieve 
vader, schoon vader en opa 

Antoon ten Dam 
weduwnaar van Truus Freriksen 

Papa werd op 13 maart 1931 in Beckum geboren. Hij 
overleed op 28 maan 2012 in het verpleeghuis 
St. Elisabeth te Delden. Op 3 april hebben we hem na de 
gezongen uitvaart ter ruste gelegd bij mama op het 
kerkholïn Beckum. 
Papa had maar één broer en is opgegroeid op de 
boerderij in Beckum, waar hij ook altijd gewerkt heeft. 
Eerst met het boerenbedrijf en later ook met loonwerk. 
Toen hij 12 jaar was overleed zijn moeder. Dit was een 
groot gemis voor hem, dat heeft hij vaak verteld. Maar 
gelukkig was Hanna toen al in huis die altijd liefdevol 
voor de jongens gezorgd heeft. Ook de oorlogsjaren 
hebben indruk gemaakt. In de boerderij werd plaats 
gemaakt voor onderduikers. Met een aantal daarvan is 
het contact gebleven en zij lieten altijd hun dank
baarheid merken. In 1956 trouwde hij met mama, ze 
bleven op de boerderij wonen en kregen de zorg voor 
opa en twee ooms die ze tot het einde hebben verzorgd. 
Er werden vier kinderen en later elf kleinkinderen 
geboren, waar hij trots op was. De verrichtingen op 
school, op het werk en niet te vergeten op het 
voetbalveld werden nauw gevolgd. Pa was actief op 
allerlei gebied, en heeft in verschillende besturen 
gezeten zoals van de ABTB en het melkfabriek. Ook is 
hij vanaf Lijn jeugdjaren lid geweest van TVO, eerst als 
voetballer, later als lid van de elftalcommissie, de 

accommodatiecommissie en als consul. Tot het laatst 
toe was hij trouw supporter en stond als het even kon 
aan de lijn om Harrie, Tonnie en zijn kleinzonen aan te 
moedigen. Een feestje of bruiloft sloeg hij nooit over en 
ook op de zomerfeesten was hij een trouwe gast. Hij is 
schutterskoning en schutterskeizer geweest. Ook was 
hij jarenlang lid van de carnavalsvereniging in Beckum 
en heeft zelfs als P1ins Carnaval de scepter gezwaaid. 
Toen mama in 2001 plotseling overleed had hij het erg 
zwaar. Het heeft een hele tijd geduurd voor hij weer zin 
had in het leven. Maar dank zij familie en vrienden di e 
trouw bleven komen, maar bovenal door de goede zorg 
van lnna, Harrie en hun jongens is het hem gelukt er 
bovenop te komen. Hij heeft ze lfs weer dingen 
opgepakt, zoals de bejaardengym en het Historisch 
Archief. Het laatste jaar heeft hij veel in moeten leveren 
door zij n longziekte. Toen fietsen niet meer ging kwam 
er een scootmobiel , zodat hij toch nog ritjes door 
Beckum kon maken. Helaas heeft dit door zijn 
gebroken heup niet lang mogen duren. In januari is 
hij opgenomen in het ziekenhuis en daarna in hel 
verpleeghuis. Aanvankelijk was hij vol goede moed en 
hij heeft er alles aan gedaan om weer thuis te komen . Dit 
mocht niet meer zo zijn. We zijn heel bi ij dat we, twee 
weken voor zij n overlijden, zijn 81 ' verjaardag nog 
hebben gevierd met de hele familie. Dit is voor hem een 
hoogtepunt geweest. Voor ons die achterblijven is er een 
grote leegte, de stilte zal ons overvallen. Maar niemand 
ontneemt ons de mooie herinneringen: pa blijft voor 
altijd in ons hart. 

leder, die ons de laatste tijd tot steun is geweest e11 met 
ons heeji meegeleefd, danken wij hartelijk. 

Fumilie Te11 Dam 


