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Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Jan ter Haar 
echtgenoot van 

Gerarda Berdina Vloedbeld 

Hij werd geboren te Borne op 25 mei 1908 en 
overleed, tijdig voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken, in het Twenteborgziekenhuis te Alme
lo op 18 juli 1992. 
Na de afscheidsviering in de Christoffelkerk op 22 
juli hebben wij hem ter ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof te Almelo. 

Vader heeft nu zijn leven hier voltooid op de 
gezegende leeftijd van 84 jaar. 
Wij mogen dankbaar terugkijken op een rijk en 
welbesteed leven. Vader was een goed mens met 
een fijn karakter. Hij hield niet van ruzie en kon 
niet tegen onrecht. Hij had veel voor anderen 
over. Hij was een grote kindervriend, niet alleen 
voor zifn eigen kinderen en later de kleinkinde -
ren. Ook de kinderen uit de buurt kwamen 
regelmatig met een bezoekje vereren. Zijn leven 
lang heeft hij hard gewerkt, 49 jaar lang bij 
hetzelfde bedrijf. 

Hij hield van de natuur, van zijn tuin, maar vooral 
zijn duiven waren zijn grote liefhebberij. 
Aan de duivensport hield hij hele goede vrienden 
over. Ook toen hij vanwege zijn gezondheid deze 
hobby moest opgeven, wat hem veel pijn deed. 
Vader was een diepgelovig en godsdienstig man. 
Zolang zijn gezondheid het toeliet heeft hij zich 
ingezet voor de kerk. Ook in geloofszaken was hij 
diepgeworteld in de traditie. Hij had moeite met 
de veranderingen in de kerk en maatschappij. 
Samen hebben wij nog in kleine kring het gouden 
huwelijk van vader en moeder mogen vieren. 
Maar zijn gezondheid liet steeds meer te wensen 
over, tot hij nu rustig ingeslapen is. Wij zullen 
hem missen, vooral voor moeder zal het verdriet 
en de leegte groot zijn, maar wij blijven dankbaar 
voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend 
heeft. Wij mogen geloven dat God hem zijn trouw 
zal belonen en dat hij nu voor altijd gelukkig is in 
het huis van de Vader. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij 
U allen heel hartelijk. 

G.B. ter Haar - Vloedbeld 
kinderen en kleinkinderen 


