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Dommelen, 7 mei 2022 
 
 
 
Betreft  : Convocatie 22.07: Gildebroeder Jan van Brakel overleden 
 
 
Beste leden van het Sint Martinus gilde, 
 
Afgelopen woensdag, 4 mei 2022, is in Valkenswaard overleden onze gildebroeder van het Sint 
Martinus Gilde van het Heilig Sacrament te Dommelen 
 

 

Jan van Brakel 

 
 

Binnen een tijdsbestek van een maand verloor Jan zowel zijn vader als zijn moeder. Iets wat al 
moeilijk te bevatten was. Des te groter was dan ook het ongeloof toen het nieuws binnenkwam dat 
ook Jan was overleden. 
 
Jan kwam in 2003 bij ons gilde. Als schutter was hij ook lid van andere verenigingen, maar zijn 
gilde was het Sint Martinus Gilde. Vorig jaar schonk hij het gilde nog een mooi zilveren schild, dat 
hij zelf meedroeg op zijn pak om met trots te kunnen laten zien waar hij lid was als gildebroeder. 
 
Jan is tweemaal koning geweest bij het gilde en hij droeg deze titel met eer. Als schutter was hij 
een graag geziene gast bij veel schietverenigingen in de regio, waar hij als het maar even kon, de 
schietwedstrijden bezocht. Zijn verhalen over de gewonnen prijzen aldaar, waren altijd uitbundig en 
enthousiast. Hij vond dat geweldig en wij genoten met hem mee. We zijn erg dankbaar voor wat 
Jan voor ons gilde heeft betekend. 
 
Vanaf deze plaats wensen wij de familie heel veel sterkte toe. Er is nog geen volledige 
duidelijkheid, maar we gaan er momenteel vanuit dat Jan in besloten kring zal worden 
gecremeerd. Jan van Brakel is slechts 47 jaar geworden. Dat hij mag rusten in vrede. 
 
Namens de overheid, 
Wim Caris 
Deken schrijver / fiscaal 
Wim Caris, Deken schrijver / fiscaal 
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