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In dankbare herinnenng aan 

Hans Busschers 

weduwnaar van Jop1e Busschars-ten Tusscher 

Hans werd op 18 april 1932 on Hengelo geboren en 
overleed eveneens in Hengelo op 12 oktober 2001. 
Op 17 oktober was ZIJn afscheod on de OL Vrouwekerk 
te Hengelo waarna we hem voor ZIJn crematie naar 
Usselo hebben begeleid. 

We danken u van harte voor het medeleven dat u 
betoond hebt loJdens de ziekte en na het heengaan 
van Hans. 

Oefamilte 

Hans heeft biJna 35 ,aar lang getrouwd mogen z•jn 
met Jopoe ten Tusscher. Ze h•elden veel van elkaar en 
deelden lief en leed en ook de tegenslag dat ze geen 
l<lnderen kregen. Samen werkten ze t:Mj de Betoncentrale, 
samen g1ngen ze met de familoe op vakantie en samen 
hebben ze grote delen van de wereld bereisd. Het deed 
hem dan ook heel veel verdoet dat Jopoe op 1 0 fe
bruari 1997 overleed. 

Hans had een goede band met de familie van weers
kanten. Ook met zojn neefjes en nochtJeS kon htj goed 
overweg en ze waren alttjd welkom. Ook 1n de buurt 
was hij erg gezien en hij onderhield ook nog contacten 
met vroegere buren. Hoewel hoJ graag b ij de mensen 
was, kon hoj ook goed alleen Zijn. Toch deed de vriend· 
schap met Hetty hem de laatste t•Jd van zijn leven goed 
Hans was alltjd recht door zee en alttjd heel preeles en 
secuur tot het laatst toe. Heel rechtvaardtg en resoluut 
g•ng hij met mensen om. 

De laatste jaren van ZIJn leven waren getekend door 
ztJn ziekte die hem steeds machtelozer maakte. HoJ vond 
het moeiliJk ZIJn huos waar h1j zoveel had meegemaakt 
achter te moeten laten. In het hospica werd htj IT'et 
wanme liefde de Laatste weken verzorgd. 

Met een bewonderenswaardtge moed heeft hiJ ZIJn 
ztekte gedragen en IS hij naar z1jn etnde gegaan. Hij 
wilde helemaal tieven tot zijn laatste dag. Voor Z•Jn 
afscheid beretdde hiJ alles zorgvuldig voor. Vaak zag 
htj zijn uitvaart in de kerk, temidden van het licht en 
met de bekende mensen om hem heen, aan zich voor
biJgaan en beleefde dit dan als een hoogtepunt waar 
htj helemaaltn opg•ng. 
In vrede is heengegaan. H•i was bevrijd utl ZtJn hjden. 

Moge hij nu samen met Jopie voor alt•jd wonen 1n Gods 
Ucht en Vrede. 


