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Een ieder die mij kende, 
weet hoe ik was. 



Als je echt van iemand houdt 
iemand alles toevertrouwt 

een die echt weet wie je bent 
ook je zwakke plekken kent 

die je bijstaat en vergeeft 
een die 'naast' en 'in' je leeft 
dan voel je pas wat lief de is 

en dat lief de geven is! 

t 
Hans Vijn 

* Hengelo, 06-09-1950 t Borne, 27-11-2002 

Hij werd geboren als tweede in een gezin van vijf 
kinderen, hij heeft een fijne onbezorgde jeugd gehad 
aan de Kwartelstraat in Hengelo. Nadat hij Annie heeft 
ontmoet, trouwden zij op 23 maart 1973 en kregen ze 
samen twee kinderen, Arjan en Judith. Na 
verschillende werkplekken is hij in september 1977 
gestart met een eigen administratiekantoor, samen 
met Annie, thuis aan de Fluweelstraat in Borne. Na 
jaren van sterke groei was uitbreiding en verhuizing 
noodzakelijk. Na een paar jaar aan de Oude Kerkstraat 
was nieuwbouw aan de Oostermaat al gauw een feit. 
Het kantoor was inmiddels gegroeid tot 16 personeels-

leden. In april 1995 werd hij genoodzaakt door 
gezondheidsredenen zijn werkzaamheden abrupt te 
beëindigen. Hij kon slecht verwerken dat hij hierdoor 
buitenspel raakte. Door zijn positieve inzet is hij er 
samen met Annie in geslaagd het leven een andere 
wending te geven. Samen zijn ze gaan genieten van 
vele reisjes met de boot en caravan. Hij had een brede 
interesse en sprak daar graag met anderen over. De 
kinderen kwamen altijd op de eerste plaats. Als hij zag 
dat zij gelukkig waren, was hij het ook. Trots was hij op 
zijn eerste kleinkind, Wesley, daar had hij nog veel 
plannen mee. Hij kon genieten van vele dingen zoals 
tennis, auto's, boten, postzegels, Bosco de hond van 
Judith en Martijn. Vooral aan de sterke familiebanden 
hechtte hij veel waarde. Aan dit alles kwam op 
woensdagmorgen een einde. Onze wereld stond en 
staat stil. Hij zou willen dat wij doorgaan en dat zullen 
wij ook doen; hoe moeilijk dat ook is. 

Afscheid van je nemen doet pijn, maar wij kunnen 
terug kijken op fijne jaren. Een betere man en vader 
hadden wij ons niet kunnen wensen. In deze zeer 
moeilijke dagen hebben wij veel steun gehad van 
familie, vrienden en kennissen. 
Daarvoor onze oprechte dank. 

Annie, Arjan, Ellen en Wesley, Judith en Martijn 




