
"Liefde schenken is met je hart denken" 
Jan bezat deze eigenschap 



In dankbare herinnering aan 

Jan Jager 

echtgenoot van Lidy Hassing 

Op 13 november 1946 werd hij geboren op het eiland 
Vlieland. Veel te vroeg werd hij op 23 oktober 2000 van 

ons weggenomen. 27 oktober heeft de crematie 
plaatsgevonden. Over enige tijd zullen we zijn stoffelijke 

resten naar zijn geliefde eiland terug brengen. 

In mei 1999 werd een kwaadaardige niertumor bij hem 
ontdekt. Aanvankelijk leek na een operatie alles goed te 
gaan. Groot was dan ook het verdriet toen in november 
1999 bleek, dat er toch metastasen aanwezig waren. Jan 
ging echter niet ten onder aan die uitslag. Hij vocht zich 
een weg terug naar een toekomst waar hij weliswaar niet 
de lengte van wist, maar die hij met zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden zo goed en intensief 
mogelijk wilde benutten. Zijn kracht en liefde heeft ons 
geholpen om samen positief in 't leven te blijven staan. 

Veel verdriet heeft Jan gehad van het overlijden van 
Maurice, waarvan hij hield als zijnde een eigen zoon. 

Jan was een echt natuurmens, daar vond hij veel kracht in, 
hij zag en voelde dat alle leven een begin en einde heeft 
en zich steeds blijft herhalen. Door over deze gedachte 
veel te mediteren aanvaardde hij zijn ziekte met een 
bewonderenswaardige moed. Vanaf 1964 heeft Jan bij 
Staatsbosbeheer op Vlieland gewerkt, eerst als bosarbeider, 
later als boswachter en kampeerterreinbeheerder. 
Als natuurmens voelde hij zich daar goed op z'n plaats. 

Fantastisch vond hij het wanneer hij mensen deelgenoot 
kon maken van al 't moois op "zijn" eiland. Z'n hobby's 
pasten precies in dat beeld. 
Vele jaren was hij een goed jager met liefde en eerbied 
voor het wild. Ook vissen deed hij graag, hij kon intens 
genieten van 'n fijne visavond. Z'n groentetuin verzorgde 
hij met veel genoegen, na 'n drukke werkdag ging hij 
bijtanken door in de tuin te werken. 

Door slijtage in knieën en nek kon Jan eind 1998 zijn 
werkzaamheden op 't eiland niet meer uitvoeren. Hij wilde 
echter nog graag blijven werken en in overleg met z'n 
superieuren werd de oplossing van lichtere werkzaam
heden aan de vaste wal gevonden. Met pijn in 't hart, maar 
met een positieve houding deed Jan deze stap. In februari 
1999 verhuisde hij met vrouw en hond naar Glanerbrug. 
Helaas heeft het niet meer zo mogen zijn dat hij z'n werk 
voor Staatsbosbeheer in Overijssel kon hervatten. 

Nauwelijks bekomen van de verhuizing werd hij ziek. 
De tijd die hem nog gegeven was heeft hij ten volle benut, 
hij leefde zeer bewust en genoot van alle dingen die wel 
konden. 

Lieve Jan, pa, vader en opa, we hebben ons gewarmd aan 
jouw liefde en zullen ons best doen die warmte en liefde 
vast te houden. Jouw eerlijkheid, vastberadenheid en 
moed willen we nooit vergeten, dat is je erfenis aan ons. 
Bedankt voor alles ! 
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