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Dankbare herinnering aan 

CHRISTINA TER HAAR 

Ze werd te Erica geboren op 1 apri l 1902. 
In 1925 huwde zij met Gerrit van Tellingen. 
Bijna 65 jaar waren ze getrouwd. Uit hun 
huwelijk werden twee kinderen geboren, 
een zoon en een dochter. Haar leven heeft 
veel tegens lag gekend. De dood van hun 
beide kinderen, de zoon was 24, de doch
ter 30, heeft zeer grote invloed gehad op 
haar karakter. Je mag zeggen dat de toe
komst van haar leven, ver leden was gewor
den. 
Ze kwam afstandel ij k over, uitte zich zeer 
moeilijk; het verleden werd bewust wegge
drukt. Met niemand heeft ze er oo it over 
gesproken. Toch heeft ze met haar Gerrit 
vreugde gekend in de nieuwe familie . In 
het gezin van Herman en Netty waren ze 
opa en oma, hoorden erbij en daar werd 
dat als een p i icht gezien. 
Oma was een gu lle voortreffelijke gast
vrouw voor iedereen. Je kon er altijd te
recht. De laatste jaren liet haar gezichts
vermogen na; ook de geestel ij ke vermogens 
taanden. Ze klaagde niet: ze vertrouwde op 
Gerrit, haar steun, al die jaren door. 
In september 1989 gingen ze van Erica naar 
Nieuw-Amsterdam in 't wooncentrum " 01-
dersheem" . Na de dood var, haar echtge
noot in oktober '89 gingen haar lichame-

lijke en geestelijke krachten snel achteruit. 
Haar steun en toeverlaat, haar Gerrit was 
er niet meer. Na een lang ziekbed gaf ze 
op 9 juni 1990 in alle rust haar leven terug 
in de hand van haar Schepper. 
De Eucharistieviering ten afscheid vond 
plaats op 14 juni 1990 te Erica, waarna haar 
stoffelijk lichaam gecremeerd werd. 

Vader in de hemel, Christina ter Haar heeft 
een lang leven mogen leven; ze heeft het 
naar best vermogen in I iefde en in leed 
geleefd in geloof aan U, in vertrouwen op 
U. Neem haar op in Uw nabijheid , dat licht 
en vreugde zal zijn voor altijd. 
Blijf met Uw zegen hen nabij, die haar 
hebben omzorgd . 

Oprecht dank voor uw deelneming en 
medeleven zeggen 

Herman en Netty Schulte 
en kinderen . 


