
Achter je ligt een leven van werken en plicht 
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht 

Flink was jij je hele leven 
moedig ben je tot het einde gebleven 

Flink wil je nu dat wij zullen zijn 
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Heinrich Andreas de Lange 
"Hans" 

Hans werd geboren op 16 februari 1932 te Losser als 
oudste zoon in een gezin van 3 kinderen. Hij zei altijd dat 
hij een mooie jeugd heeft gehad en na schooltijd was hij 
veel te vinden bij de paters in het Olafklooster in de 
Beekhoek. Op jeugdige leeftijd had hij altijd al bijbaan
tjes; zo hielp hij Gerard Snippert bij het melkventen. 

Zoals voor zovelen in die tijd ging ook Hans in de textiel 
werken bij Van Heek. Aangezien hij toch meer ambities 
had ging hij 's avonds aan de hogeschool in Enschede 
studeren. Na een tijdje in Duitsland in de wegenbouw te 
hebben gewerkt werd hij ambtenaar bij de Schakel in 
Oldenzaal. Trots zei hij altijd dat hij na een dienstverband 
van 25 jaar nog nooit een dag ziek was geweest. 

Hij heeft veel tegenslagen gekend in zijn leven. Na enkele 
jaren huwelijk werd hij alleen gelaten en bleef hij achter 
met 2 kleine kinderen, voor wie hij heeft gevochten als 
een leeuw zodat die bij hem konden blijven en niet in 
pleeggezinnen terecht zouden komen. Dit vechten werd 
beloond; hij was uiteindelijk de eerste man in Nederland 
die zijn kinderen kreeg toegewezen wat toch uniek was 
voor die tijd. Ook niet te vergeten in dit verhaal waren zijn 
ouders die garant hebben gestaan voor een goede 

opvoeding van zijn kinderen, zonder hun was dat nooit 
gelukt. Ook zijn broer en zus hebben hier hun steentje 
aan bijgedragen. Het was voor hem dan ook extra moei
lijk toen hij in vrij korte tijd zijn ouders, broer en zus heeft 
verloren. Iets wat hij moeilijk een plek kon geven. Door 
dit alles is hij van een levenslustig iemand veranderd in 
een enigszins verbitterd man die zich een beetje onttrok 
uit het maatschappelijk leven en geen vertrouwen meer 
had in de mens. 

Hans heeft bijna 50 jaar aan de Enschedesestraat in 
Losser gewoond waar hij zo'n 5 jaar geleden een mooi 
nieuw huis heeft gebouwd. Daar heeft hij nog erg van 
genoten en zei dan ook iedere keer "wat hek 't toch mooi 
veur mekaar" 

Daarnaast had hij nog een grote hobby dat was zijn 
moestuin, hier was hij altijd in te vinden. Ook nu had hij 
zijn tuin, ondanks dat hij wat minder kon, al weer omge
spit en staan de boontjes er al weer op. 

Hans genoot van zijn kinderen en kleinkinderen en keek 
hier altijd erg naar uit. 

Hij was een integer en bescheiden man die van eenvoud 
hield; geen droosjes of heisa, nooit op de voorgrond. Een 
man die zich letterlijk wegcijferde voor alles en iedereen. 

In de vroege ochtend van zaterdag 6 mei 2006 is Hans 
overleden. Dit plotselinge afscheid, waar niemand reke
ning mee had gehouden is dan ook voor ons allen onbe
grijpelijk. 

Voor het medeleven na het overlijden van onze vader en 
opa willen wij u van harte bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 


