
Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven 
Mijn lieve man, onze onvergetelijke vader 

en trotse opa 

Hans Kwekkeboom 

Johannes Bernardus Gerhardus 

Hans is geboren op 30 oktober 1951 te Overdinkel. 
Na de LTS is hij gaan werken als timmerman en later als 
uitvoerder bij Scholten en Hofste, waar hij tot op heden 
heeft gewerkt. 
Op 23 juni 1977 trouwde hij met Ine Aarninkhof. 
In 1979 zijn ze samen aan de Toorts in Oldenzaal gaan 
wonen, waar ze samen 2 dochters kregen, Nicole en 
Wendy. Later kwamen daar de schoonzoons Niek en 
Daan bij. Op 1 november 2009 werd Lars, zijn klein
zoon, geboren. Hier heeft hij tot op het laatst ontzet
tend van genoten. 

Op 6 augustus 2010 is hij tengevolge van een beroerte 
opgenomen in het ziekenhuis in Enschede, waar hij op 
8 augustus in het bijzijn van zijn gezin is overleden. 

Lieve Hans, papa en opa, 

Wie had ooit kunnen bedenken dat je zo snel bij ons 
weg zou gaan. Je had zoveel energie en samen hadden 
we nog zoveel plannen. 
We gingen er graag samen op uit: wandelen, fietsen 
en vakanties naar Oostenrijk en Duitsland. Dit was je 
lust en je leven. 

Vaak samen met vrienden, voor een fietsvakantie, voor 
de zomervakantie. Samen op wintersport met ons gezin 
en later ook met de schoonzoons. 
Je had passie voor je werk en bent 43 jaar in dienst 
geweest bij Scholten en Hofste/ Hegeman Bouwgroep. 
Je hebt ons huis zelf op gebouwd en ook verbouwd. 
Enkele weken geleden is de laatste hand gelegd aan 
de tuin. Trots was je op het resultaat. Nooit was het 
je teveel. in en om het huis alles mooi te maken. Voor 
Nicole en Wendy had je alles over: Arnhem, Amsterdam, 
Oldenzaal, overal ging je met veel plezier aan de slag. 
Ook bij familie, buren en bekenden werd er door jou 
veel geklust. 

Je gaf rust in ons gezin. Geen zorgen maken over 
dingen die nog niet waren gebeurd. Je was een man 
van weinig woorden. iedereen kon bij je terecht voor 
een luisterend oor. Altijd stond je voor iedereen klaar, 
zelfs tot na je dood. Vanaf 1977 had je een donorcodicil 
bij je en hierdoor heb je nu andere mensen kunnen 
helpen. 

We hebben afscheid van je genomen op vrijdag 13 
augustus in de H. Antoniuskerk te Oldenzaal waarna 
we je hebben begeleid naar je laatste rustplaats aan 
de Schipleidelaan te Oldenzaal. 

De warmte en de steun van de laatste dagen hebben 
ons bijzonder goed gedaan. 

Ine 
Nicole, Niek en Lars 
Wendy en Daan 




