
Hoewel wij leven met verdriet, 
nadat de dood jou van ons nam; 

er blijft een band die niemand ziet 
en niemand ooit verbreken kan ... 



In dankbare herinnering aan 

Hans van der Lans 

echtgenoot van Letta van der Wonmg 

Op 5 april 1945 werd hiJ geboren in Oldenzaal. 
Voorzien van de Sacramenten der Zieken 

stierf hij veel te vroeg op 
21 februari 2000. Na de U1tvaartvienng op 

26 februan hebben WIJ hem begraven op het 
R.K. kerkhol naast de 

H. Man a Geboortekerk te Losser. 

Na een ziekteperiode van bijna een jaar is van 
ons heengegaan mijn lieve man. onze zorgza
me pa en onze l•eve opa. Hans was een man 
d1e erg van het leven h1eld. Hij was graag 
onder de mensen en had voor iedereen een 
luisterend oor. Ook stond hij altijd voor ieder
een klaar Voor mensen 1n nood of moeilijke 
liJden probeerde hij een steunpilaar te ZIJn. . 
Zelfs in de liJd dat hij zelf zijn ongeneeSliJk z1ek 
zijn moest leren accepteren was hij de steun
pilaar voor zijn gezin, familie en vnenden. Met 
zijn pos1heve manier van denken sleepte hiJ 
iedereen door dit moeilijke jaar heen Hans 
had vier grote passies: Letta, zijn kinderen. 
ZIJn twee klemkinderen en de door hem zelf 
opgebouwde zaak, die werkzaam is in de 
orthopedische thuiszorg. Hij was een ver
pleegkundige in hart en n1eren en vanUit dat 
oogpunt stopte hij al z1jn energie in ZIJn levens
werk, waar hij met volle teugen van genoot. 

Als hij niet m zijn tuin bez1g was, vond je hem 
op de tennisbaan of met een hengel aan het 
water. In de wintermaanden was hij zaterdags 
in het bos te vinden waar hij, zoals hij dat zelf 
altijd zei, drie keer warm werd: van het zagen, 
het kloven en het verbranden van het hout m 
de kachel. 
Elk jaar ging Hans met vier vrienden een 
weekje vissen in Scandinavië, waar hiJ lekker 
een week kon ontspannen 
Op de tennisbaan was h1j erg fanatiek en 
vocht tot het laatste punt. Ook was hij enkele 
1aren actief in het verenigingsleven van de ten
nisclub. Op het St. Caec11iakoor ontbrak noo!! 
de stem van Hans. Uit volle borst zong hiJ 
alles mee Het deed hem dan ook pijn dat hij 
de laatste maanden alles uit handen moest 
geven waar hij zo verschrikkelijk veel plezier 1n 
had. 
Eigenlijk zijn er geen woorden om Hans te 
beschrijven. Zijn gevoel voor eerliJkheld en 
rechtvaardigheid hebben ervoor gezorgd dat 
hiJ mensen kon waarderen en respecteren om 
wie ze ZIJn. Alle mensen ZiJn geliJk en beroep 
of afkomst veranderen daar niets aan. Dat is 
wat hij ons heeft geleerd en meegegeven voor 
de rest van ons leven. L1eve Hans, Pa en Opa, 

WE ZULLEN JE NOOIT VERGETEN. 

Letta van der Lans-van der Woning 
Odetie & Frans 

Nadme, Ahsha 
Robin & Loes 
Wendy& Luuk 


