
genoot hij vooral van de onderlinge gezelligheid. 

Toen zijn wereld zich verkleinde tot zijn vaste plek 
aan de keukentafel, begreep hij, dat hij zijn 
dierbaren moest loslaten. Op de allereerste plaats 
zijn vrouw en kinderen, maar ook alle anderen 
waarvan hij hield en die hij zo graag gastvrij 
onthaalde. 

Ook wij die moeten achterblijven, moeten loslaten, 
maar kunnen dat niet zonder je te blijven zien en te 
herinneren als een bijzondere, blijvende bron van 
inspiratie. Wat zullen we je missen! 

Hartelijk dank voor al uw we/gemeende zorg en 
meeleven die wij de afgelopen periode uan u 
mochten ondervinden. 

Lidy Lesscher-Lansink 
Ellen en Roy 
Christel en Eddie 
Mathijs en Judith 

Brakkenstein 
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In dankbare en liefdevolle herinnering aan mijn 
lieve man en onze onvergetelijke papa 

JAN LESSCHER 

echtgenoot van Lidy Lansink 

Jan werd geboren op 11 juni 1938 te Saasveld als 
middelste uit een gezin van zeven kinderen: zes 
jongens en een meisje. Op 14 mei 1969 trouwde hij 
met Lidy Lansink. Uit hun huwelijk werden drie 
kinderen geboren: Ellen, Christel en Mathijs. 
In het bewustzijn dat een ernstige ziekte zijn 
levensverwachting sterk zou beperken, overleed hij 
thuis in de vroege avonduren van zondag 27 
januari 2002, nog voorzien van het H. Sacrament 
van de Zieken, temidden van zijn vrouw, kinderen 
en dierbaren. 
Na een plechtige uitvaartviering op vrijdag 1 
februari jl. in de St. Plechelmuskerk van Saasveld, 
hebben we zijn lichaam op het kerkhof aldaar te 
ruste gelegd. 

In de jaren waarin Jan als kind opgroeide was he.t 
vanzelfsprekend, dat je als kind je ouders zoveel 
mogelijk hielp bij alles wat er in en om het huis 
moest gebeuren. Als je ouders dan ook nog eens 
een eigen bedrijf hadden, betekende dat ook voor 
de opgroeiende kinderen een extra zorg en 

verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid 
die Jan ook in zijn latere leven nooit heeft 
geschuwd. Als ondernemer voelde hij zich meer 
dan verantwoordelijk voor het geluk en het welzijn 
van zijn vrouw en later ook zijn kinderen. Hij was 
voor hen een veilige thuishaven, een rots in de 
branding. Toen zijn bedrijf zich uitbreidde tot 
meerdere werknemers, leerden die Jan kennen als 
iemand die zich betrokken voelde bij het wel en wee 
van zijn medewerkers. Ook zijn vele klanten leerden 
hem kennen als een man waarop je kon 
vertrouwen. Hij meende wat hij zei en was oprecht 
vriendelijk in de omgang met anderen. De manier 
waarop hij dit deed, getuigde van veel respect voor 
andere mensen. Misschien was het daarom wel dat 
iedereen zich zo thuisvoelde aan de Lood ijk 4. Ook 
Jan op zijn beurt genoot ervan om mensen om zich 
heen te hebben. Er was altijd tijd voor een kopje 
koffie en een praatje. 

Ontspanning vond hij ook in de natuur. Stil 
genietend slenterde hij door de weilanden en langs 
de beek; daarmee zijn hoofd leegmakend na een 
dag hard werken. Ongetwijfeld zullen dan ook zijn 
jachtvrienden de pijn hebben begrepen, die hij als 
natuurliefhebber moet hebben gevoeld, toen hij 
niet meer in staat was met hen op jacht te gaan. Tot 
op het laatst toe, bleef hij geïnteresseerd in wat ze 
elkaar na afloop van de jacht te vertellen hadden en 


