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Wij hopen dat u in tJW gedachten en gebeden wilt gedenken 

Hans olde Bolhaar 

echtgenoot van Ria Welhuis 

Hans werd geboren op 1 juni 1948 bij de Bleek te Losser 
en trouwde op 7 maart 1974 met Ria Welhuis. Hij is onver
wachts. temidden van z11n collega s. overleden op vrijdag
avond 1 december 2000 in Enschede. We hebben hem op 
6 december begraven op de R.K. Begraafplaats In De 
Luue. 

We staan sprakeloos van verdriet. Machteloos blijven we 
met onze onbean1woorde vragen en lege handen achler. 
De laatste jaren heeft pa niet alleen vreugde. maar ook 
heel veel verdriet ge~end omdat zovele dierbare mensen 
hem on!VJelen. En nu 1s hlj zelf overleden. totaal onver
wacht, plotsehng, midden in Zijn volle leven, vel zorg en 
aandacht voor z'n dierbaren. Hij had 'n hechte band mei 
medemensen. vooral met z 'n collega's, want hij was ·n 
beminde persoonhjkheid. Goudeerlijk· eenvoudig, gewoon. 
zonder poespas en onlletlend lie voor z11n gezin. Men 
kende hem door z'n goedheid, bezorgdheid. eerbjkheod en 
helde Hij ging door het leven zonder v11anden te hebben. 
De hond Anouk, de trouwe viervoeter, was hem alles H11 
stond heel dichtbij iedereen in z'n 9ez1n en bij ontelbaar 
veel anderen. Mede daardoor had hit een hechle band met 
iedereen. Elke vraag en elk probleem was bespreekbaar. 
H11 hielp anderen aft1jd en overal daar waar het mogeli)k 
was en zijn gave als wichelroedeloper kwam hem vaak uit
stekend van pas Oo11 werkte hij. 12 1aar lang in Duitsland 
maar om zijn gezin hefdevcl nabij te zijn, verplaatste hij z·n 
werkterrein naar Nederland. Hij werkte 17 jaar als lasser 
en gaf zijn besle krachten bij het l.T.M. in Losser. De dood 

kwam voor hem en voor ons als een dief in de nacht. 
Ineens moest hij weg uit dit leven, Hans, de levensgenieter 
In hart en nieren, met z'n tuin, z'n politiehonden in training , 
z'n inzet als pakwerker, z'n vele hobby's en z'n Tiroler 
muziek. Gezelligheid kende bij hem geen grenzen. De 
famohebarld was hem alles.Dat straalde hij ook uit. Altijd 
vol humor, grappig een goed woord voor anderen. een 
glimlach op z·n gezocht en goedhartig voor iedereen. Nog 
maar kort geleden vierde hij met z'n gezin zijn zilveren 
huweli/ksfeest, even stilstaand bij een leven vol lief en leed. 
Hij lee de altijd met anderen mee en was s1eeds zeer attent 
voor iedereen. Hij had twee rechter handen. deed z'n werk 
uiterst precies, nauwgezet en alle klusies eigenharld1g. 
N•emarld deed ooit een tevergeefs beroep op hem. want h•J 
stond ten allen tijde voor iedereen klaar. Maar nu ineens is 
hij ons ontvallen en kan hij ons me1s meer vertellen en 
niets meer met ons delen. In ons hart dragen wij een intens 
verdriel om zijn gemis en de daardoor ontstaande leegte. 
Hans was zo bezorgd voor ons allen, z'n vrouw Ria en z'n 
beide dochters, 'm1ene jongs'. Maureen en Judith. en z'n 
beide schoonzoons Dave en Patrick. Z'n tweede liefde was 
de natuur. op de fiets of te voet. De l.V.N. was alles voor 
hem. de gezelligheid en de bezigheden. Het ringen en her· 
kennen van de vogels en het observeren ervan. Hij beleel· 
de zoveel plezier van de vogels, bloemen, nestkastjes en 
bij de Oelermars in de Zandbergen van Losser. 

Pa. bedankt voor alles. ook voor ie geloof zoals je dat 
beleefde helemaal op ie eigen manier.We zullen ie heel erg 
mossen. Je hebt a:ies voor ons overgehad en we z11n ie 
daar ontzettend dankbaar voor. In onze harten zul je a1t11d 
bij ons blijven. 

Voor uw mede.teven en uw belangstelling gedurende hel 
leven en na z11n overlijden van onze lieve man, vader en 
schoonvader, zeggen WIJ u oprecht. harleh)k dank. 

Ria olde Bolhaar - Welhuis 
Maureen en Dave, Judith en Palrick 


