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Dommelen, 19 januari 2020
Betreft

: Convocatie 20.01: (Oud) gildebroeder Theo Rademakers overleden

Beste leden van het Sint Martinus gilde,
Na een periode van ziekte is in Westerhoven overleden onze oud-gildebroeder van het Sint
Martinus Gilde van het Heilig Sacrament te Dommelen

Theo Rademakers
Theo is afgelopen donderdag overleden en 81 jaar oud geworden. Theo is 60 jaar geleden lid
geworden van ons gilde. Hij heeft ook de beginperiode meegemaakt van de heroprichting, die we
vorig jaar nog hebben gevierd. In zijn periode bij ons gilde was hij vaak de bedelaar, die gekleed in
een juten zak en pruik met lange haren, meeliep in de optocht. Zijn uitbeelding was altijd
indrukwekkend mooi. Na ongeveer 25 jaar verhuisde Theo naar Westerhoven en besloot ook zijn
lidmaatschap voort te zetten bij het gilde van Westerhoven. Ook daar hebben ze Theo leren
kennen als een geweldige man, die het gilde hoog in het vaandel had. Afgelopen woensdag is
Theo nog onderscheiden voor zijn 60-jarig jubileum als gildebroeder. Daar waren ook enkele
gildebroeders van ons gilde bij aanwezig.
De plechtige uitvaart zal worden gehouden op donderdag 23 januari 2020 om 10.00 uur in de
Sint Servatiuskerk in Westerhoven. Het Sint Annagilde zal alle plechtigheden op zich nemen.
Trommen en dergelijke hoeven dus niet meegenomen te worden. Theo, die net achter de kerk
woonde, wordt door het gilde uit Westerhoven vanuit zijn huis naar de kerk gebracht. Vanuit het
Sint Annagilde is gevraagd om met zo veel mogelijk gekostumeerde gildebroeders en gildezusters
in de kerk aanwezig te zijn, om hem een gildewaardig afscheid te geven. Er zijn plaatsen
gereserveerd voor ons, direct achter het gilde van Westerhoven.
Gildebroeders en gildezusters, die hierbij aanwezig kunnen zijn, worden uiterlijk om 09.45 uur in
de kerk verwacht. Vervoer naar Westerhoven geschied op eigen gelegenheid. We komen dus niet
bij elkaar van tevoren. Wij hopen dat er zoveel mogelijk gekostumeerde gildebroeders en
gildezusters bij aanwezig kunnen zijn. Mede omdat Theo een van onze (oud-)gildebroeders was.

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