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In liefdevolle herinnering aan 

Hans Visschedijk 
Echtgenoot van Ellen Visschedijk-ten Veldhuis 

en papa van Riëlle, Jurran, Janneke, Maartje en Elleke. 

Hans werd geboren op 7 januari 1957 te De Lutte en 
overleed thuis op 22 mei 2003. Op 27 mei hebben we 
hem, na de uitvaartmis in de St. Plechelmuskerk, te 
ruste gelegd op de parochiële begraafplaats. 

Hans groeide op in een gezin met 5 kinderen waar 
hard gewerkt moest worden in de bakkerij en kruide
nierswinkel van pa en ma. Van jongs af aan was hij 
ontzettend gedreven in zijn doen en laten. Buiten 
schooltijd stortte hij zich met veel energie op zijn werk 
als kelner in "de Vereniging" en zijn hobbies: Jong 
Nederland, de St. Plechelmusharmonie en de Lutter 
Muzikanten. 

In 1983 leerde hij Ellen kennen en samen bouwden zij 
aan hun toekomst. Vijf prachtige kinderen vervolmaak
ten hun geluk. Ondanks alle drukke bezigheden stond 
het gezin voor Hans als vanzelfsprekend centraal. Ook 
bezocht hij bijna dagelijks zijn ouders voor wie hij zo 
veel respect en bewondering had. 
Hans was een Luttenaar in hart en nieren. Het voor
zitterschap van de Stichting Gemeenschapswerk De 
Hellehond en de werkgroep Hellehondsdagen vervul
de hij met veel enthousiasme. Hier voelde hij zich 
onder vrienden en kon hij zijn vele ideeën kwijt. Met 
een vaak tomeloze energie wist hij "zijn" vrijwilligers te 
inspireren en te motiveren waardoor ideeën in daden 
konden worden omgezet. 

Hans was een doorzetter die uitkwam voor zijn mening 
en zijn hoofd boven het maaiveld durfde uit te steken. 
Iemand die altijd vooruit keek en dacht en positief in 
het leven stond. Ook aan gevoel voor humor ontbrak 
het hem niet. Hij hield van gezelligheid en kon smake
lijk vertellen over zijn vele belevenissen tijdens vakan
ties in Gerlos, het meereizen met de Tour de France 
en zijn vroegere werk als kelner. 

Ambitieus was hij ook. Zeker in zakelijk opzicht. Met 
veel doorzettingsvermogen wist hij zijn in 1986 opge
richte eenmanszaak Visschedijk's Hygiene Service en 
het enkele jaren later opgerichte bedrijf VSO 
Schoonmaakorganisatie uit te bouwen tot mooie en 
degelijke bedrijven. Op 24 januari j.l., een dag nadat hij 
de eerste onheilstijding te horen had gekregen van zijn 
artsen, opende hij het nieuwe bedrijfspand in Oldenzaal. 
Enige tijd later bleek de ernst van zijn ziekte en sloeg 
uiteindelijk het noodlot toe waardoor hij nooit heeft 
kunnen genieten van wat de bekroning had moeten 
worden op jarenlang hard werken. 

Een lieve, karaktervolle echtgenoot, vader, vriend en 
Luttenaar is heengegaan. Wat blijft zijn de herinnerin
gen die we zullen koesteren. 

Wiedersehen macht Freude! 

De vele troostende woorden en blijken van medeleven 
helpen ons dit immense verlies te verzachten. Hiervoor 
willen wij u allen danken. 

Ellen Visschedijk 
Riëlle, Jurran, Janneke, Maartje en Elleke. 


