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Hans Temmink 
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• 13 augustus 1941 t 24 november 2000 
te Enschede te De Lutte 

Nog zo bezig met zijn projekten. Nog zoveel 
plannen. Als een dief in de nacht kwam het 
einde. Overrompelend. We kunnen het nog niet 
vatten. Het is zo onwerkelijk stil geworden in 
ons midden . 
Hans heeft intens geleefd. Hij dwong respekt 
af. Een trots en ijdel man, die met ziel en zalig
heid werkte aan zijn droom ... zijn bedrijf. 
Geen man van lange redenaties of wollige 
discussies. Kort, krachtig en impulsief ging hij 
zijn weg. Een rekenwonder, die ook heel bere
kend kon zijn. Zijn bedrijf groeide groter en 
groter, maar daarmee ook de mate van onover
zichtelijkheid. 
Het stijgende succes begon een steeds gro
tere aanslag te plegen op zijn gemoedsrust. Het 
werd moeilijk goede evenwichten en voldoende 
rust te vinden. Dag en nacht in touw en een 
spanningsvol bestaan eisten hun tol. Onrustig 
zocht hij naar rust en was er relatieve rust dan 
begon hij weer onrustig te zoeken naar iets an
ders; iets nieuws, iets uitdagends. Iets moest 
hem ook liggen, anders kon hij er niet mee uit 
de voeten. Hans was zeker een man van uiter
sten, maar ook van het dagelijkse gewone. 

Gezellig thuis. Hij wilde het Gerda, de kinde
ren en kleinkinderen zoveel mogelijk naar de 
zin maken. Het mocht hen aan niets ontbre
ken. Wensen werden zo mogelijk dadelijk ver
vuld. Het liefst had hij ze geregeld allemaal om 
zich heen . 
Samen in de sneeuw in Oostenrijk ... samen lek
ker eten ... samen dollen in de kamer ... samen 
ijsjes eten met opa ... Opa die nooit ergens een 
beetje van kocht.. maar altijd lekker veel. 
Opa ... pa ... Hans, die het ten diepste voor 
anderen allemaal zo goed wilde doen: maar 
die gelukkig de laatste jaren - mede door 
Gerda, die hem goed aankon en aanvoelde -
ook meer momenten van innerlijke rust en 
ontspanning heeft gekend . Het was Hans zo 
gegund. Volmaakte rust en onbeperkt genie
ten, dat wensen en bidden, wij hem toe ... daar
boven. 
Opdat de Heer van alle leven, Hans op volle 
waarde zal weten te schatten. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven en belangstel
ling danken wij u hartelijk. 
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