


Jfans P,{sjan 

Johannes Çerharáus Joseph 

vernoemd naar ons Pa. 

Hans werd geboren op 30 maart 1953, a ls zesde en Benjamin 
van de fam. Elsjan wonende aan de Enschedesestraat 64. 
Hij g ing naar de Martinusschool en kon goed leren. 
Na de lagere school bezocht hij de Ulo in Losser. 
Toen hij het diploma binnen had, g ing Hans werken a ls 
admi nistratieve kracht bij ' n transportbedrijf en later als 
telefonisch verkoper bij een elektronicazaak in Enschede. 

In de fami lie waren broers en zus inmiddels allemaal 
uitgevlogen en Hans en Ma bleven al leen achter. Het hu is aan 
de Enschedestraat werd verlaten en ze gingen wonen aan de 
1 lyacinthstraat. Hans en Ma konden geweldig goed met elkaar 
overweg en hadden het goed samen. In de weekends ging ! lans 
met zijn vri enden naar café Ja n Bouma waar een kaartje werd 
gelegd, gebiljart en een lekker biertje werd gedronken . 
·s Zaterdagsavonds ging hij vaak naar Trio, een dancing in 
Oldenzaal. Op een van deze avonden kwam hij een meisje 
tegen. Mariët genaamd, die werkte bij een bloemenzaak in 
Delden. 
Zij volgde een bloemsierkunstopleiding. Toen hij echter 
vernam dat ze in Brazi lië woonde viel hij toch bij na even van 
de stoel. De vonk was al lang overgesprongen. 
Hans had dan ook vaak zijn gevleugelde uitspraak: ··Jk heb 
mijn grote liefde getroffän. niet in Rio, maar bij Trio ... ! 

Hans behaalde zijn middenstandsdiploma en samen met Mariët 
runden ze vanaf 1986 ·' Bloemsierkunst Elsjan" . Dit hebben ze 
met zoveel toewijding en energie gedaan dat de bloemenzaak is 
uitgegroeid tot een begrip in Losser. 
Op 25 augustus 1993 werd dochter Sabine geboren en was de 
fami lie compleet. De stad Holambra. een Nederlandse gemeen
schap in het zuiden van Brazil ië. waar Mariëts fami lie woont. 
werd als het even kon. bezocht in de vakantietijd. of opa en 
oma Brazilië kwamen deze kant uit met een of meer van 
Mari ëts zussen. Dat was vorig jaar nog het geval. 
In 2010 waren Hans en Mariët 25 jaar en de ouders 50 jaar 
getrouwd. Dat was de aanleiding voor een onvergetel ijke reis 
ook voor een aantal van ons naar dit prachtige land. 

Hans was gek op sport, met name voetbal. en wielre nnen. 
Zelf heeft hij meerdere jaren bij Losser gevoetbald. 
Als Sabine vroeg of dat bij een hoog e lftal was zei Hans: 
' ·Volgende vraag!' ' 
De Tour de France hebben wij dit jaar samen heel intens 
beleefd. Wij hebben ook meegedaan aan het klassement van 
de Tubantia waarbij je een ploeg van wielrenners kon samen
stellen die naar jouw idee de meeste punten zouden vergaren. 
Ondanks de z iekte die toen al in een vergevorderd stadium was 
kon Hans nog het vu ur opbrengen: '·Ve rdikkeme. hoe kon ik 
Valverde nou vergeten' '' 
Je kon met Hans leuk biljarten. hij had echt talent. Kru i~jas
sen. hij was een geducht tegenstander. en als hij dan zij n laatste 
troef op de tafe l kletste. dan kwam die grote beminnelijke 
lach over zij n mond. Watje met Hans niet goed kon was 
ruziemaken. Hij was de man van harmonie. En dat is ook voor 
de volle 100 procent zoals de familie aan de Arendstraat 12 in 
elkaar zit. Gezelligheid. warmte. gastvrij heid en veel 
overhebben voor elkaar, dat is wat daar de boventoon voert. 



Hans was niet de man van op de voorgrond. eerder een beetje 
bedachtzaam. Maar wel iemand met karakter en prachtige 
humor. Zijn sinterklaasgedichten hebben ons menigmaal doen 
dubbelklappen van het lachen. Hans had geen streken. hij was 
puur, iemand om van te houden. heel gewoon een ontzettend 
aardige vent. En dat zeggen wij nu niet omdat het onze broer is. 
maar wij hebben dit zelf vaak van anderen gehoord. 

Op de foto zien we de trotse vader van Sabine die net haar 
dip loma heeft behaald. Sabine was zijn oogappel. zijn alles. 
Mariët was zijn steun. zijn maatje en bovenal zijn grote liefde. 
Wij hebben met eigen ogen kunnen waarnemen hoeveel zorg 
en lielèle Mariët en Sabine hebben gegeven, onbaatzuchtig 
waren zonder ook maar een moment aan zichzel r te denken. 
Wat zij voor de kiezen hebben gekregen, daar kunnen velen 
van ons zich geen voorstell ing van maken. Zij hebben het bijna 
onmogelijke vo lbracht. Verpleegster Therese wil ik in dit 
verband ook graag noemen. Mariët en Sabine hebben vee l 
steun van haar gehad. 

De ziekte kanker heeti het lichaam van ons Hans verwoest, en 
toch hebben wij hem nooit horen klagen. Hans was een gelovig 
man. Misschien heeft hem dat toch bepaalde krachten 
gegeven. wij zullen het nooit weten. En ondanks dat wij 
allemaal wel eens diep twijfelen aan het bestaan van een hemel 
of het paradijs wil ik graag besluiten met een Duits regeltje dat 
! lans vaak in zijn mond nam: 

··Heule is/ nicht alle Tage. Hans, wir sehen uns wiede,: 
keine Frage .. r ·· 

Voor uw blijk van medeleven zij wij u zeer erkentelijk. 

Mariët, Sabine & Jeroen 


