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In Memoriam Jacq Visser 
 

Lieve kinderen, kleinkinderen, familie en aanwezigen. 

 

Jacq was vanaf 17 mei 1976 een 
Rotary lid in hart en nieren. Jacq 
was één van de charterleden 
van RC Sittard. Wij hebben hem 
vooral meegemaakt als trouwe 
en zeer bekwame  
Penningmeester. Buiten een 
gewaardeerd Penningmeester, 
vanaf 2001 tot heden, was Jacq 
ook PR Commissaris in 1996 en  
Voorzitter in 1998. 

Als wij Jacq “Schatmeester” 
noemden kwam er altijd een 
glimlach op zijn gezicht en 
fonkelden zijn ogen. Jacq had de 
financiële touwtjes goed in 
handen en als we het niet meer 
wisten dan had Jacq een gepast 
antwoord. “Geen probleem, we 
hebben genoeg”  

 

Jacq was in hard en nieren een actief lid van Rotary Club 
Sittard en zo was hij bijna op alle Clubvergaderingen 
aanwezig, stak de handen uit de mouwen en ging graag 
mee op uitstapjes, mits er natuurlijk geen familie 
aangelegenheid / reisje was gepland. Jacq werd dan ook 
voor zijn verdiensten binnen RC Sittard geëerd met een 
Paul Harris onderscheiding. 
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Jacq ging graag mee op Rotary reisjes, zo is hij met 
College Rotarians mee geweest naar de Rotary 
Conventie in Birmingham en naar Burkina Faso was hij 
ook van de partij. 

Jacq was voorafgaande aan Burkina Faso op wintersport 
geweest en zo dook ook het skipak op in zijn koffer 
tijdens de Burkina Faso reis. Wij hebben hier kostelijk 
om gelachen. Je kunt het maar bij je hebben. 
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Jacq bij de dagelijkse wasbeurt van z’n broek 
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Het is niet de eindbestemming 
die de reis memorabel maakt, 
maar het gezelschap, de 
vriendschap en de vreugde die je 
langs de weg hebt gedeeld. 

 

Wij zullen Jacq missen als 
verbindende kracht in onze club, 
maar bovenal als aimabel en 
integer mens en een goede 
vriend.  

 

 

 

Rest mij nog namens alle leden van Rotaryclub Sittard te 
zeggen: “ Jacq het ga je goed waar je ook bent en naar 
ons kijkt, wij zullen je missen”  


