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In de vrede van Christus is ontslapen 

GRADUS JOHANNES TER HAAR 

Hij werd geboren te Zenderen op 8 november 1896, 
en is overleden in "het Dijkhuis" te Borne, op 5 sep
tember 1989, tijdig gesterkt door het Sacrament der 
Zieken. Zaterdag 9 september hebben wij afscheid 
van hem genomen, tijdens de gezongen uitvaart
dienst in de kapel van "het Dijkhuis", en hem daarna 

te ruste gelegd in het familie-graf 
te Zenderen. 

Hij heeft de leeftijd der zeer sterken mogen bereiken, 
en voor zijn hoge ouderdom in goeden doen. Met stil
le, innerlijke vreugde, denken wij nu aan hem terug. 
Aan zijn laatste, blijmoedige levens- jaren en aan de 
harde werk-tijden van vroeger. 

Na de vroegtijdige dood van vader, woonde hij met 
zijn zus Sien en moeder op het ouderlijk huis aan de 
Almelosestraat 15, en later daar met zijn zus alleen. 
Zij konden het goed met elkaar vinden, zodat voor de 
uitgetrouwde kinderen, en later klein - kinderen, de 
sfeer van het ouderlijk huis bleef, waar je als kind zo 
gezellig op vakantie kon gaan. 

Eerst als wever en later als assistent - kantonnier, 
werkte Gradus ter Haar tot zijn 65ste aan de weg, om 
daarnaast op de kleine familieboerderij bedrijvig te 
zijn. Hij heeft dat goed gedaan. 

Hoewel hij rustig, en bepaald niet uitbundig van aard 
was, eerder simpel en ingetogen, wist hij toch ook 
duidelijk van het leven te genieten en dit te waarde
ren. Ook toen hij op het laatst van zijn leven - meer 
dan 12'12 jaar liefdevol op het Dijkhuis verzorgd -
niet meer zo goed uit de voeten kon, en zijn 
gezichts - vermogen verminderde, bleef zijn vriende
lijke en levenslustige aard het winnen bij deze gezelli
ge man, zodat iedereen graag met hem te doen had. 
Dat hij zo kon zijn kwam voort uit zijn diep - doorleefd 
geloof in God en zijn groot vertrouwen in Maria. 
Hij hield van voetbal kijken op de t.v. en nog meer van 
het zelf beoefenen van de biljart - sport, geleerd op 
het Dijkhuis, tot hij vanwege zijn hoge leeftijd vrijwel 
geen medespelers meer kon vinden. 

Gradus ter Haar ging zuinig en secuur met zijn ge
zondheid om. Hij hield zich precies aan de 
dokters - voorschriften en bleef ook zoveel mogelijk 
in beweging. Was het vroeger hard werken geweest, 
de laatste jaren heeft hij ook volop van zijn oude dag 
mogen profiteren en genieten. Hij, en wij , zijn familie, 
zijn daar dankbaar voor. Moge God zijn trouwe die
naar nu opnemen in Zijn blijvende. hemelse Vreugde. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en bij het over/ij· 
den van Gradus Johannes ter Haar, zeggen wij u heel 
hartelijk dank. 

Namens de familie, 
A. H. van den Bos, 
Oude Kerkweg 4, 
7625 PG Zenderen 


