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HANS SCHELLINGS 

Geboren te Beuningen 17 juli 1933. 
Gestorven te Enschede 17 oktober 1995. 

echtgenoot van 

let Veldhuis 

't Is niet anders. 

Hans Schellings stamt uit een oud molenaars
geslacht. Hij koos het vak van zijn vader en groot
vader. Zijn molen was zijn lust en zijn leven. 

Nu is Hans van ons heengegaan. De dood heeft 
ook hem gevonden. 
Naar mijn mening te vroeg. 

Hans was een goed mens. 
Wij allen hebben kunnen ervaren hoe aanhanke
lijk hij was aan mij, aan mijn en zijn familie; hoe 
groot zijn liefde was voor zijn neefjes en nichtjes 
en hun kinderen en voor de kinderen en kleinkin
deren van de familie van Lange, onze beste vrien
den en buren. 

Hans uitte deze gevoelens niet in woorden, maar 
toonde ze wel duidelijk in zijn houding en levensstijl. 

Zijn mens-zijn was gebaseerd op degelijkheid. 
Soberheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, plichtsbe
sef en verantwoordelijkheidsgevoel kenmerkten zijn 
handelen. 

Hij eiste datzelfde als het ware ook van hen met wie 
hij moest omgaan. Diep teleurgesteld was hij als 
hij het tegendeel ontmoette. Hierin was Hans erg 
kwetsbaar. 

Van zijn molen kon hij niet wegblijven. Zelfs niet voor 
een bruiloft of begrafenis. Ziek-zijn kon ook niet. Er 
mocht eens iets onverwachts gebeuren! 
Zijn functie van organist in Beuningen heeft hij meer 
dan 20 jaar met de hem eigen punctualiteit vervuld. 
Hij heeft het ook goed gedaan. Fijngevoelig, met 
een natuurlijke muzikaliteit en technisch perfect, 
speelde hij zijn vaak niet eenvoudige partij. Gre
goriaans begeleidde hij het liefst. 

Bedroefd bidden wij hier bij jouw baar. Bedroefd om 
het lijden dat je hebt moeten ondergaan en hoe jouw 
leven langzaam een einde nam. 
Je had beter verdiend! 

Hans, wij allen die je lief hebben en waarderen -
en dat ziin er velen - wij moeten je hier achterla
ten, maar wees er van overtuigd dat onze gedach
ten en herinneringen bij jou blijven. 
Wij zullen je niet vergeten. 
Ik zal je missen, jongen! 

U, die mijn man de laatste eer heeft bewezen, dank 
ik daarvoor mede uit naam van mijn familie en uit 
naam van de familie van Hans. 
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Denekamp, 21 oktober 1995. 


