


Een kk1nt: herinnerin~ aan 

Jan Lageschaar 
H11 werd l'P I~ ;rugustus 19.~ I in d<! buurhellap 
z,,olk ,,n,kr de geme.:ntc: Eih<!rgen gehoren 
.:n kn:q:' :lil liJn ouder-de doopnamen Johanne' 
Hcndnku'. ;\a een vcrbliJf ,·an biJna 'ier J•Lar 
in het \l."rpk.:ghms L'l.: ~foknberg te Gwenlo. 
on·rked l111 111 tk \TOl!!!<! morg<!n van donder· 
dal' 2) màan 1999. ~1 aria Boodschap 1>.: 
cuèiJaJNit: b11 1ijn unvaan vi.:rden "ij op 29 
111aar1 111 de pamchiekcrk ' 'an de H. Calixtu;.. 
te Groenlo. In de verwachting van de verrijo:· 
nis tl.'ll kvcn hebben wij hem daarna te ru;..te 
gelegd op d.: r k begraafplaats te Groenlo. 

ZIJn o\cliqden K\\alll onverwacht hoc\\cl hij 
al c:cnumc titd m De t-1olenbcm vcrbleef en 
ook al vele jaren daarvoor tel ken~ iets ,.an ZIJn 
gczondhl'rd h.td moeten mleveren. I liJ "a' er 
een <lankhar.: hè\\nncr. t<!H<!den O\t'r de hd· 
dC\Illk LOrg d1c hij er moclu oni.YaJJgen Toch 
!'!led zqn hart op de boerden) m Zwollt: \\aar 
h11 \de jaa.:n ah HiJg<:td hc:l len~n deelde lllCI 
ti]n '"' 1\.llcnc en nok nog heel lang met vader 
La~c;..dJ;J:ll Jan h1eld er \ 'all om zijn eigen gang 
te kunnen ).!aan en om de di ngen aan Ie pakken 
10al<. het hem goed leek. Hij hie ld van hel werk 
op de bol'rtlt-rij. het leven buiten. het vee en 
vooral met 1.: \t:rgeten de paardt:n. Hi.i ht!p en 
lïchl<: gr.1ag 111 Je natuut. En zijn hond l31acklt:. 
du: hem llll>gehjk eens het lev.:n rt"dde. "a.' 
hem alk' .:n "a.' mede een trou" hèzock~h:r 

111 D.: Molenocrg. Htj "a' onk een religieu/e 
ltlàn. die zijn geloven heel nauw nam. Hij 
lïetstc er kilometers ,·oor om aan een Iatijnse 
eucharistie\'lering deel te kunn.:n nemen. Hij 
had modt.: md alle \t:r.m,lènne.:n in kerk en 
ma.11s..:happij en 1ou graag de klok weer t.:rug 
g.:dr.:.aid hehocn Daarhit was htj ook een 
~lariavcreerder en da.1rom " het be'l mooi dat 
hq op de feestdag \'all Mana RIXI<I,chap kwam 
1e overlijden. Twee ket'r hczoclll hij de 
hcde,•aartplaats Lourdes. de laat,l·· keer als 
bewoner v<~n fk \ lolt:nberg. En de rozenkrans 
moest iedere da~ gchedcn worde n. 
Zo is hij in ee;v~ud ójn kvenswcg gegaan. 
Een tevreden mens. die hel wel jammer vond 
dal hij al zo vroeg met zu:ktes kn::.:g 1<:: kampen 
en op t<:: jonge: leeftijd v.:rpk.:ghui' bewoner 
werd \\'ij bewonderen hem on1 de" 1jze waarop 
hrj dit kon accepteren . \\'1.1 'cnrouw.:n h.:m nu 
loc: aan d.:- Heer \an het k\Cil en bidd.:n. op 
,·oorspraak ''m 1\tana. dat hiJ \OOr altijd thuis 
mag 1ijn hiJ God on1t: \'adt:r 1\l<)!'!C hij delen in 
hc:t k,·cn van Hem. '"Cl" lijden en st.:rven. 
maar ook wtens opstanding u u dt: dood. wij in 
deze week van afscheid van Jan. mogen geden
ken en vieren. 

Voor uw belangstelli ng en mcc lcv.:n tijdt!ns 
zijn ziekte en na ZIJn overliJden. 1t:ggcn wij u 
harldijk dank. 

f'amilie Lag.:o.chaar. 


