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Een dankbare herinnering aan 

Hans van de Sandt 

Geboren te Oosterhout (NB) op 
10 september 1944. 

Overleden te Oldenzaal op 
14 december 1997 

Hans had een hort van goud. Hij stond altijd klaar 
voor onderen. gevraagd en ongevraagd. Het 
was geen afgemeten of afgepaste behulp
zaamheid Eigenlijk hoefde je op hem nooit een 
beroep te doen. Hij had een heel eigen antenne 
voor de behoeften van onderen en hij genoot 
ervan wanneer hij iets voor je kon betekenen. 
Het was voor hem iets vanzelfsprekends om be
schikbaar te zijn voor familieleden vrienden en 
kennissen. Hij legde talloze kilometers af om door 
waar hij meende iets te kunnen bijdragen. pre
sent te zijn. Hij vond zijn geluk in het geven. 

Met zijn opgewektheid en blijmoedigheid nom 
hiJ mensen voor zich in. Hij bruiste van levenslust 
en droeg uit dot het bestaan te kort was om je 
neer te leggen bij een natuurlijke vermoeidheid. 
Waar hij binnenkwam ontstond als vanzelf een 

ontsponnen sfeer. Hij bracht gezelligheid. had 
gevoel voor humor en genoot ervan om het an
deren naar de zin te maken. 

HiJ voelde zich niet thuis bij mensen die zien an
ders voordeden don zij waren en had een hekel 
aan lieden die er een dubbele identiteit op no 
hielden. Hij verzette zich tegen verwaandheid. 
arrogantie en poeha Misschien hield hij daarom 
ook zo van kinderen. Eerlijkheid en oprechtheid 
stonden bij hem hoog in het vaandel en zijn hort 
log hem op de tong. Soms kwam hij don ook 
ontactisch of niet-diplomatiek over. moor hij 
noemde de dingen graag bij hun naam en ge
neerde zich daar niet voor. in zijn open en on· 
bevangen levenshouding strooide hij een on!· 
roerende eenvoud uit. 

Gehinderd door zijn slopende ziekte kon Hans 
tenslotte niet meer deelnemen aan de dage
lijkse routine van het 1even. Hij rookte er niet cy
nisch door of verbitterd. Hij werd gevoed door 
een vaste onderstroom. de innerlijke bron van 
zijn geloof 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 
we U hartelijk. Voor ons 1s dit een grote steun. 

Joke en Hanneke 


