
Wiit In uw gebeden gedenken 

GEZIENA BERENDINA TER HAAR 
Zii werd op 26 oktober 1881 te Saasveld 
geboren. Sinds 1969 verbleef zij in het 
Verpleeghuis St. Elisabeth te Delden. Ge
sterkt door het Sacrament van de Zieken 
is zij aldaar op het feest van Maria Ten 
Hemelopneming 15 aug. 19o0 rustig inge
slepen Tijdens de plechtige Eucharistie
viering en Uitvaart op 19 aug. d.a v. in de 
parochiekerk van Saasveld hebben wij 
afscheid van heer genomen en haar lichaam 
op het kerkhof een de aarde toevertrouwd 
in geloof een de glorievolle verrijzenis van 
de doden. 

In eenvoud en blijheid en met een oprecht 
hert heeft zij God gediend. Werkzaam en 
zorgzaam heeft zij haar leven doorgebracht, 
eerst ruim 50 jaren in het ouderlijk huis ; 
daarna in de aangrenzende woning samen 
met haar zua gedurende ongeveer 25 jaren 
lief en leed delend en daarna met haar 
broer en schoonzus tot aan haar vertrek 
naar het Verpleeghuis. 
Het leven was haar niet altijd even welge
zind, maar zij leefde sober en tevreden; 
zij was gelukkig met het leven, zoals God 
haar gaf. Zij diende God met gebed en 
zang; biddend en zingend getuigde zij van 
haar vaste geloof in Gods liefde. Zij was 
een vurige vereerster van Maria. Hoe vaak 
heeft zij voor ons naar de rozenkrans ge-

grepen; hoeveel rozenkranzen zal zij ge
beden hebben: om hoeveel klelne en grote 
zorgen van hoevelen In heer familie en 
daarbuiten op te vangen; of om Maria 
oprecht te bedanken, omdat alles goed 
gekomen is, bedanken ook voor alle vriend
schap en goedheid onder elkaar 
Zij had een alleszins blijde en gelukkige 
levensavond, omdat ze ook een liefdevolle 
verzorging en verpleging genoot, haar zo 
graag en zo onnavolgbaar gegeven In het 
Verpleeghuis. Ten paredijze, waar zij een 
nieuw loflied zingen mag In eindeloos geluk 
voeren haar nu Gods engelen; ten paradijze 
vergezellen haar nu de gebeden van ons 
allen. U, die mij dierbaar zijt, ik dank u 
voor uw liefde en goede zorgen ; ik dank 
u, omdat u mij bezocht hebt en met zoveel 
liefde omringd. Wilt mij ook nu niet ver
geten in uw gebeden , ik zal nu in de hemel 
uw belangen aan God aanbevelen. 
Onze Veder Wees Gegroet 
Moge zij leven bij God in eeuwige vrede. 

Voor Uw meeleven en gewaardeerde be
langstelling bij dit afscheid, zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

G ter Haar 
M . ter Haar-Lesscher 
Familie ter Haar 
Familie Ubbink 


