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In dankbare herinnering aan 

Jacob (Jaap) Metz 

weduwnaar sinds 29 mei 1994 van 
Jitske Hooghiemstra 

Hij werd geboren in Buren op Ameland op 1 ok
tober 1909 en overleed op zaterdag 26 septem
ber 1998. Op zijn verjaardag 1 oktober 1998 werd 
hij gecremeerd. 

Heit zag het levenslicht op Ameland. 
Slechts 6 jaar oud moest hij zijn moeder en enige 
tijd later twee zussen missen. Aan de vaste wal 
trof hij de vrouw van z n leven. Met Mem heeft hij 
60 jaar gelukkig geleefd. Daarvan hebben ze 22 
jaar op de boerderij in Dokkum gewoond, waar 
hen 8 kinderen werden geschonken. 
Aan het boerenleven hebben ze samen met hun 
kinderen veel plezier beleefd. Toen de boerderij 
weg moest ging het leven verder in Almelo. 
Heit heeft na de textiel en bouw vast werk ge
vonden bij het Almelose energiebedrijf, waar hij 
tot aan zijn AOW met veel overgave heeft gewerkt. 
Na zi1n uitdiensttreding heeft hij samen met Mem 

nog vele jaren kunnen genieten. Sinds 1 novem
ber 1993 kwam er een grote verandering in het 
leven van Heit. Mem werd ernstig ziek, raakte ver
lamd en kon niet meer praten, haar laatste woor
den waren: 'pak mij Heit ik val'. 
Deze laatste letter, zei Heit tegen zijn kinderen, is 
de letter ' L' van liefde, onthoudt dit goed en be
waar deze liefde in jullie harten. 
Heit wist met zijn humoristische, wijze en moderne 
karakter veel vrienden te maken, waardoor de 
laatste jaren voor hem mooi en goed zijn geweest. 
Heit, we willen je dankzeggen voor al het goede 
wat je ons hebt gegeven. Groot was je inzet voor 
alles, moge deze verder leven in ons. 

Wij willen in het bijzonder het personeel van Huize 
Friso bedanken voor de wijze waarop ze Heit heb
ben ontvangen in zijn nieuwe kamer. Tevens be
danken wij de bewoners van Huize Friso en van 
Groot Bokhove voor hun goede contacten met 
Heit. Verder danken wij u allen hartelijk voor de 
vele blijken van medeleven na het overlijden van 
onze lieve vader, schoonvader, groot- en over
grootvader. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


