
In ons gebed willen we blijven gedenken 

Antonius Bernardus ter Haar 
echtgenoot van 

Hermina Johanna Thijert 
Hij werd geboren op 12 december 1895 
te Zenderen en overleed, na het ont
vangen van het Sacrament der Z ieken, 
in het Bejaardenhuis 't D11khuis te Borne 
op 13 mei 1981. Na de uitvaartmis in 
de parochiekerk van Zenderen op 18 mei 
is hij te rusten gelegd op het r.k. kerk
hof aldaar. 

Na een werkzaam leven is Bernard ter 
Haar op gezegende leeftijd van ons 
heengegaan. HiJ was een opgewekte 
bli1moedige man, die door zijn dage
lijks werk als postbode bij iedereen 1n 
en rond Zenderen bekend was. Plichts
getrouw en nauwgezet vervulde hij zijn 
taak. In de jaren waarin alles nog met 
de fiets moest gebeuren, maakt hij lange 
dagen. In hitte en kou, zomer en winter, 
in weer en wind zag men deze ver
trouwde persoon op de weg. Voor ieder· 
een had hij een vriendelijk woord. Zo 
werkte hij zijn leven lang voor zijn g~: 
zin, zijn vrouw en kinderen. Toen h11 
op hoge leeftijd door lichamelijke ge
breken zes jaar samen met zijn vrouw 

in 't Dijkhuis moest verblijven, heeft hij 
daar - na de overgang verwerkt te heb· 
ben - nog mooie rustige jaren gehad. 
Graag hadden ze bezoek van familie 
en bekenden, de sfeer was er gezellig. 
Bernard met zijn onafscheidelijke si 
gaar, zijn vrouw die voor een goed 
kopje koffie zorgde Bij zijn heengaan 
is Zenderen één van de mensen kwijt
geraakt, die jarenlang met het dorp 
verbonden was en waar we met dank
baarheid aan terugdenken. Bernard ter 
Haar, we vertrouwen er op, dat je laat
ste gang de beloning mag zijn voor de 
vele tochten die ie hier gemaakt hebt 
in eenvoud en trouwe plichtsvervulling. 
Na een arbeidzaam leven voor anderen 
wensen we je toe een rusten in de vrede 
van het Vaderhuis. 

Voor uw medeleven en belangstelhng. betoond 
na het overli1den van mi jn lieve man, onze zorg· 
zame vader en opa, betuigen w11 onze oprechte 
dank , 

H. J ter Haa r-Thi1ert 
kinderen en kleinkrnderen 


