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Ik kon niet zeggen wat ik voelde 

ik heb het ook niet uitgelegd, 
maar toch wisten jullie wat ik bedoelde. 

De stilte had het al gezegd. 

Wil in dankbaarheid gedenken 

Hans Ollegott 
Geboren te Bottrop (D) op 22 augustus 1935 

Sinds 10 september 1998 weduwnaar van 
Annie ten Vergert 

Overteden in 't Ariënshuis te Enschede 
op 7 mei 1999. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
hebben wij op 12 mei afscheid van Hans 

genomen. 

We zijn totaal verrast door het zo plotselinge over
lijden van Hans, slechts 8 maanden na zijn Annie. 
wier sterven zo·n stille bracht in en om hem heen. 
Vanaf zijn geboorte droeg hij het kruis mee van zijn 
zware lichamelijke handicap. Terwijl hij als kind 
reeds zijn vader vertoor in de oorlogsjaren. 
Zijn van nature blijmoedige karakter hielp hem er 
doorheen zich steeds maar bij anderen achter 
gesteld te voelen. En zijn liefde voor Annie. die als 
een moeder voor hem was, maar voor wie hij op 
zijn beurt altijd een grote steun geweest is. 
Met haar heeft hij nog vele gelukkige jaren gehad. 
ook toen zij zich al vroegtijdig in 't Ariënshu1s moes
ten vestigen. 

Heel veel steun heeft ook hij mogen ondervinden 
van familieleden en goede vrienden. 
Maar tegelijk was hij ook erg gezien bij hen door de 
extra vreugde die hij vaak wist te brengen met zijn 
sterl<e verhalen en zijn gulle lach. 
Vroeger een bekwaam sigarenmaker, maakte hij 
zich tot het laatst toe nog verdienstelijk voor ande
ren door zijn vele type-werl( en vooral ook door de 
verzorging van de geluidsapparatuur op de zonda
gen in de kapel. 
Ook het geloofsleven van Hans was getekend door 
eenvoud en trouw. 
Trouw aan zijn Schepper en Heer, met een bijzon
dere voortiefde voor de Moeder Gods. 
Geboren op een Mariafeest, stierf hij in de maand, 
aan Maria toegewijd. 
Hij had er zich zo op verheugd nog één keer op 
bedevaart te gaan naar haar heiligdom in Lourdes. 
Samen met een zwager en schoonzus. Wij vertrou
wen echter. dat Maria Hans aan het einde van zijn 
aardse pelgrimstocht zal opwachten om In de 
hemel. samen met Annie. voor eeuwig God lof te 
pnjzen! 

Harteli1k dank voor Uw betrokkenheid bij Hans, 
voor uw zorg en medeleven. 

fam. Ollegolt 
fam. Rondeel 
fam. ten Vergert 


