


Dankbaar gedenken wij 

Hans ten Heggeler 

• 21 januari 1950 t 10 oktober 1994 

"Wat goed is, mag blijkbaar nooit lang zo blij
ven.· Waar Hans altijd al bang voor was, om zo 
ineens te moeten gaan, leek onvoorstelbaar, 
maar is toch gebeurd. We hadden nog zo'n ge
zellig en fijn weekend gehad. Een nieuwe dag 
lachte ons toe. Echter in luttele uren veranderde 
alles in een boze droom. Het is zo oneerlijk. 
We voelen ons machteloos en verslagen. 

We blijven met veel vragen achter. Toch zijn er 
ook veel goede herinneringen. 
Want Hans heeft genoten van zijn leven. Waar 
hij verscheen, daar was het feest gemaakt. 
Een vrolijke en gezellige vent, die de gave had 
om mensen te laten lachen. Hij hield van het 
leuke, onverwachte. Hans kon veel en wilde ook 
veel. Altijd bezig. Hij leefde snel en intens. Een 
man die zijn zaken goed en serieus op orde hield 
en die zich altijd heeft ingezet voor onze "Bin
nenstad". Een goed voetballer bij Quick, die 
hield van sport. En later het blazen in de hof-

kapel van de Kadolstermennekes. Het was pure 
ontspanning voor hem. Wie kende Hans eigen
lijk niet, met z'n kunde, inzet en 'pretkop'. 

Maar er was ook die andere kant. Het vertrouw
de en zorgzame, thuis bij vrouw en kinderen. 
Hans die in z'n sterke vrouw Rita niet alleen een 
steunpunt, maar ook een rustpunt vond. Rita 
die hem alles van harte gunde, maar ook aan
voelde en doorzag als geen ander. En elke 
avond ging Hans naar boven om z'n dochter en 
zoon in te stoppen. Een vader die met je stoeide 
en dolde, maar die ook met z'n zorgzame hart 
geen verdriet van je kon aanzien. 

Hans, we kunnen je niet missen. Toch hopen 
we dat je nu voorgoed rust zult vinden bij onze 
trouwe en zorgzame Hemelse Vader. 

Wij danken iedereen die Hans een warm plekje 
in z'n hart wil blijven geven en die ons heeft bij
gestaan in deze moeilijke dagen. 
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Maaike en Maurice 
Rob 


