
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gesina ter Haar 
die te Albergen werd geboren op 
25 mei 1896. 
Haar kerkelijk huwelijk sloot zij te Al· 
bergen 27 mei 1925 met 

Hermannus Johannes Hobbelink 
die reeds stierf te Losser op 27 fe
bruari 1963. 
Ook een mensenleven slijt en daarom 
ontving zij tijdig de ziekensakramenten 
en sliep volkomen rustig weg zondag
morgen 20 juni 1982 te Losser, op de 
boerderij, waar zij zoveel werk verricht 
had. Op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparochie te Losser werd zij 
begraven bij haar man 23 juni 1982. 

Een vrouw, die indruk maakte op de 
mensen. Niet door op te vallen of praat
tjes weg te geven, maar door haar ge
stalte, haar geloof, haar zorgzaamheid, 
haar liefde voor man, kinderen en ieder
een. Zij straalde een grote eenvoud 
uit. Zeer gelovig en godsdienstig was 
ziJ, zodat zij in jongere jaren dikwijls 
in de week naar haar parochiekerk 
fietste. Zij voelde en zag, waar hulp 
nodig was en terstond was zij bereid 
om op alle mogelijke manieren bij te 

staan. Zo hielp zij haar man op de 
boerderij, omdat hij dikwijls vergaderde 
en klaar stond voor het kerkelijke leven. 
In hart en nieren was zij boerin en 
werkte van zeer vroeg tot zeer laat. 
Zij was strikt eerlijk en oprecht. In de 
oorlog heeft zij veel mensen geholpen. 
Zij kon zo fijn genieten in sti l te bij de 
muziek; bij het zien, dat anderen ple· 
zier hadden op een feestje, of zo maar 
bij een grappig voorval. 
Siena stierf op Vaderdag. Over Vader 
sprak zij dikwijls. Haar vader? Haar 
man? Zeker ook de Hemelse Vader, 
omdat zij erkende, dat Hij haar de 
ruimte geeft en dat Hij voor haar op
komt als een vriend. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overli jden van onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder en 
oma, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


