
A 
Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Alouisius E.G. ter Haar 
Sinds 12 november 1946 echtgenoot van 

Enka Ze1her 

Op 27 maart 1922 geboren te Losser en gesterkt 
door het sacrament van de zieken over1eden 

op 11 mei 2002 in het ziekenhuis te Oldenzaal. 
Op 16 mei hebben we. na de Vlenng on de 

parochiekerk van de Hetlige Maria Geboorte 
in Losser, in het crematorium te Usselo 

afscheid van hem genomen. 

tJa jarenlang gewerkt te hebben als wever on de 
textiel dwong zijn zwakker wordende gezondheid 
hem het rustiger aan te doen en het arbeidspro
ces te verlaten. 
Hij richtte zich toen nog meer dan voorheen op 
zijn grote hobby, de postduivensport. Veel uren 
heeft hij zich ingezet voor zijn verenig ing en 
daarin was hem niet snel iets te veel. De zondag 
was dè dag ... met spanning werd uitgezien naar 
het tijdstip dat de duiven weer in zicht kwamen 
en het klokken kon beginnen. Toen hij op latere 
leeftijd om gezondheidsredenen afscheid van zijn 
duiven moest nemen ging dat hem ook zeer aan 
het hart. 
Hij kon intens genieten van de natuur en zolang 

het ging maakte hij samen met zijn vrouw Erika 
dikwijls fietstochten door de bossen in de omge
ving van Losser op zoek naar paddestoelen of 
kruiden. 
Ook w as hi j blij met de verhuizing van de 
Lijsterbesstraat naar de Kostersgaarden. Hij kon 
zich echt verheugen op de komst van het voor
jaar als hij weer op zijn vertrouwde plekje op het 
balkon kon zitten, genietend van de warme voor
jaarszon en de vogels. 
Hij volgde de actualiteiten en politiek op de voet 
en kon zich vreselijk opwinden over alle ellende 
in de wereld. 
Graag keek hij naar voetbalwedstrijden waar h11 
geanimeerd en uitgebreid over kon praten 
Veel liefde had hij voor vrouw enka waannee hij 
ruim 55 jaar samen was en die hem vreseli1k zal 
missen. Veel liefde had hij ook voor zijn kinderen. 
behuwd- en kleinkinderen en achterkleinkind. Hij 
genoot er van als zij op bezoek kwamen, zoals 
hij ook kon genieten van bezoek van de honden 
van de familie. 

Wij zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons heeft 
mogen zijn. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
na het overlijden van mijn man. onze vader, 
schoonvader en opa betuigen wij onze hartelijke 
dank. 

Erika ter Haar-Zeiher 
kinderen, behuwd-, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


