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Betreft

: Convocatie 19.04

Beste leden van het Sint Martinus gilde,
ERE HOPMAN WIM DEKKERS OVERLEDEN
Na een langdurige periode van verpleging is in de morgen van 26 maart, onze ere hopman van het
Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament te Dommelen

Wim Dekkers
Lid in de Orde van Oranje Nassau
op 86-jarige leeftijd overleden.
Wim was lid sinds 1972. Vanaf het begin zat hij ook in de overheid van het gilde. In 1984 werd hij
hopman, als opvolger van Pau van den Eijnden. Met trots liep hij 28 jaar lang voorop bij ons gilde.
In 2012 deed hij een stapje terug vanwege zijn hoge leeftijd. Hij was toen 40 jaar lid van het gilde
en 40 jaar bij de overheid. Vanwege deze verdiensten kreeg hij daarbij “Het gouden schild van
Kring Kempenland” opgespeld. Hij was trots om daarna de ere hopman van zijn eigen gilde te
mogen zijn.
De plechtige afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 30 maart om 09.00 uur in het
Crematorium Rijtackers, aan de Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven. Na de dienst is er
gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.
Als gilde zullen wij ons met onze gekostumeerde gildebroeders en gildezusters om 08.45 uur
opstellen achter de kist in de aula van de Rijtackers, totdat alle genodigden binnen zijn. Op het
einde van de dienst zal de vaandrig onder tromgeroffel een afscheidsgroet brengen.
Vanwege het vroege tijdstip op zaterdagochtend, verzoeken wij om zoveel mogelijk
gekostumeerde gildebroeders en gildezusters op eigen gelegenheid naar Eindhoven af te reizen
om aldaar op tijd aanwezig te zijn voor de erehaag achter de kist. Voor diegene die nog spullen
nodig hebben uit de gildekamer, is er gelegenheid om dit op te halen op donderdagavond tussen
20.00 en 21.00 uur bij Partycentrum Bommel. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van
deze convocatie, neem dan even contact op met Ben van Velthoven: 040 2017767. De overheid
hoopt dat we met zo veel mogelijk gildeleden afscheid zullen gaan nemen van onze ere hopman
Wim Dekkers.

Met vriendelijke groet, namens de overheid,
Wim Caris, Deken schrijver / fiscaal
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