
In dankbare herinnering aan 

BEN TER HAAR 
echtgenoot van 

RIKIE DIJKHUIS 
Hij is op 20 december 1931 geboren te Borne. Op 
3 september 1990 overleed hij plotseling te Oldenzaal. 
Biddend hebben wij op 7 september afscheid van hem 
genomen in de H. Antoniuskerk te Oldenzaal en hem 
daarna ter ruste gelegd op de begraafplaalS aldaar. 

Het valt door ons nauwelijks onder woorden te brengen 
hoe geschokt wij zijn door zijn plolSelinge dood. Veel te 
vroeg is een eind aan zijn leven gekomen. Wij kunnen 
nauwelijks geloven dat hij niet meer in ons midden is. 

In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een lieve 
man en vader. In 31 huwelijksjaren hebben wij samen lief 
en leed gedeeld. Hij was altijd bezorgd voor ons wel en 
wee. Maar ook voor anderen stond hij graag klaar. Velen 
bijvoorbeeld liet hij delen van p<odukten uit zijn eigen tuin 
die hij met liefde bewerkte. Buitenmens als hij was 
genoot hij er ook van om per fiets of auto de natuur in 
eigen omgeving te verkennen. Ook zijn kookkunst en zijn 
liefde voor "zijn" dwergpapegaai zullen ons altijd 
bijblijven. 

Als verwarmingsmonteur heeft hij 25 jaar lang altijd hard 
voor ons gezin gewerkt Hij was een vakman. Totdat 8 
jaar geleden zijn gezondheid hem in de steek liet. Hij 
kreeg tegenslag op tegenslag. Maar ondanks dat bleef 
hij opgewekt. Zijn zorgen hield hij voor zichzelf. Om ons 
te sparen verwerkte hij alles in stilte. 

Als een man van de klok hechtte hij eraan overal op tijd 
te zijn. Veel te vroeg echter is "zijn tijd" gekomen. 

lieve man en vader, hoe verdrietig wij ook zijn, wij zijn 
ook erg dankbaar voor alle liefde en zorg die van jou is 
uitgegaan. Wij zullen je meer missen dan wij kunnen 
zeggen. Maar in jouw manier van leven, jouw opgewekt
heid ondanks alles, hopen wij de kracht te vinden om 
samen, in verbondenheid met elkaar, verder te gaan. 
Moge God jou opnemen in Zijn Eeuwige Vrede en moge 
Hij ons kracht en troost schenken. 
Jouw leven moeten wij loslaten, in ons leven houden wij 
jou altijd vast. 

'1Jeáanf;J. vovr afk.s.1{.ust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame papa zeggen wij 
u hartelijk dank. 

H.M. ter Haar-Dijkhuis 
José, Hardy en Ben 


