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Een dankbare herinnering aan 

Wilhelmus Adelbertus 
ten Dam 
echtgenoot van 
Josephina Maria ter Braak 

Geboren te Beckum op 25 juni 1922. 
Overleden te Hengelo op 31 maart 1993 in het 
S.M.T. na voorzien te zijn van het Sacrament 
der Zieken. 
Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op 
3 april d.o.v. op het R.K. Kerkhof te Beckum . 

Wanneer wij overwegen hoe Willem samen 
met Fiene een mooi huwelijk en een goed 
gezin heeft mogen stichten, hoe hij zich hier
voor helemaal heeft gegeven, dan kunnen wij 
dankbaar zijn voor al het goede dat deze 
mens ons heeft nagelaten . 
Hij was met hart en ziel verknocht aan zijn 
boerderij en de prachtige ~atuur daar om
heen. Hij kon intens genieten van de natuur 
en kende er elk pad . Zo nauw hij verbonden 
was met zijn geboortestreek, zo was hij dat 
ook met de mensen in Beckum. 
Je kon hem echt een gezelligheidsmens noe
men, hij was graag onder de mensen en stak 
dan zijn mening niet onder stoelen of banken , 
zeker daar waar het de overheid betrof. 
Jammer dat op het einde van zijn leven er 

soms een schaduw over hem heentrok en hij 
was zich daar later dan ook goed van bewust . 
Dat heeft hem zeker verdriet gedaan. Ge
lukkig vond hij zich dan weer terug in de 
ontspanning van de sport op de T.V. 

Met de apostel Paulus kan Willem zeggen : 

Ik heb de goede strijd gestreden , de wedloop 
voleind , het geloof bewaard . Nu wacht mij de 
krans der gerechtigheid , waarmee mij de 
Heer als rechtvaardige Rechter zal belonen 
op die dag. En niet alleen mij, maar allen 
die in liefde naar zijn verschijnen hebben 
uitgezien . 

(1 Timoteus 4, 7-8) . 

Allen die ons juist in deze dagen tot steun 
zijn geweest, zeggen wij heel hartelijk dank. 

Fiene, ten Dam-ter Braak 


