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Ter dierbare herinnering aan 
mijn lieve vrouw en onze 
moeder en grootmoeder 

GEERTRUIDA MARIA KOEKKOEK 

echtgenote van 

JOHANNES TER HAAR 

Zij werd in Saasveld geboren op 27 
januari 1903. Voorzien van het H. Sacra· 
ment der zieken overleed zij 30 augustus 
1978 in Huize Eugeria in Almelo. Na een 
plechtige uitvaartdienst hebben we haar 
lichaam op 4 september 1978 te rusten 
gelegd op het r. k. kerkhof in Albergen. 
Daar wacht het op de opstanding met 
de verrezen Heer . 

Een diepgelovige en zeer godsdienstige vrouw 
is van ons heengegaan. Heel haar leven lang en 
onder alle omstandigheden zocht ze haar toe
vlucht bij haar God en Heer. Op Hem ver
trouwde ze grenzeloos tot het laatst van haar 
leven toe. Ze was wel haast bang dat ze tijd te 
kort kwam om tot Hem te bidden. Een moei
lijke ti jd heeft ze doorgemaakt in de oorlogs
jaren, toen haar man onder de wapenen was. 
Het was waarschijnlijk mede daardoor dat ze in 
latere jaren zoveel begrip had voor de moei-

lijkheden van anderen. Dan probeerde ze echt 
iets voor hen te betekenen. Ze was een goede 
echtgenote en 'n goede moeder voor de kinderen 
en kleinkinderen. De laatste jaren heeft ze veel 
geleden. Ze heeft het geduldig gedragen , daarbij 
veel steun ondervindend van haar man. Ze zag 
als het ware dat haar einde in zicht was en kon 
dan zeggen: lijden doet verblijden. Ze was er 
zelf gelukkig mee dat ze zich zo op haar dood 
kon voorbereiden . Dat gaf haar voldoening . En 
zo is zij toch nog vrij gauw van ons heenge
gaan. Moge zii nu genieten van de eeuwige rust 
bij haar God en Schepper. 

Voor de vele blijken van oprechte belangstelling 
tijdens de ziekte en het overlijden van mijn dier
bare echtgenote en onze goede moeder en oma, 

zeggen wij u hartelijk dank. 

Uit al Ier naam : 
J. ter Haar 
kinderen en kleinkinderen 

Albergen, september 1978 
Diekersweg 11 


