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In dankbaarheid herdenken wij 

Hermina Johanna Thijert 

vanaf 1981 weduwe van 

ANTONIUS BERNARDUS TER HAAR 

Ze werd geboren te Deurningen op 16 april 1902. 
Na een lang en welbesteed leven is ze gestorven 
in het Dijkhuis te Borne op 20 februari 1994, 
gesterkt door het Sacrament der Zieken . Na de 
gezongen Requiemmis in haar parochiekerk van 
Zenderen hebben we haar begraven bij haar man 
op het parochiekerkhof aldaar op 24 februari 
1994. 

Een zeer hoge leeftijd heeft ze bereikt. De leeftijd 
der sterken, hoewel ze niet de schijn wekte van 
sterk te zijn. Ziekte en tegenslagen in het leven 
zijn haar niet bespaard gebleven. Toch kon ze 
met de hulp van God de moeilijkheden aan en is 
ze mede door de bijzonder goede zorgen in het 
Dijkhuis en de goede medische verzorging die ze 
steeds kreeg deze ziekten en tegenslagen te bo
ven gekomen. 
Haar man was tot aan zijn pensionering de be
kende postbode van Zenderen . In 1935 haalde hij 
haar als zijn bruid binnen in de gemeenschap die 
haar vreemd was, maar waar ze zich na verloop 
van tijd helemaal thuis voelde. Zo werd ze en 

bleef ze tot het eind van haar leven "de vrouw 
van postbode ter Haar". 
Ze deelde met haar man ook het godsdienstige 
leven en bracht dit tot uiting door samen met 
hem iedere dag te beginnen met het bijwonen 
van de H. Mis in de paterskerk om half zeven, 
waarna de kinderen werden klaar gemaakt voor 
de schoolmis en Vader voor zijn dagelijkse 
fietstocht als postbode van Zenderen. 
Daarbij bleef zijn vrouw op de achtergrond. Die 
bescheidenheid is haar altijd eigen gebleven, ook 
op hoge leeftijd in 't Dijkhuis waar zij en haar 
man begin 1976, min of meer tegen hun zin, 
kwamen wonen, na een lange periode van zorg 
om zijn gezondheid. 
Beiden hadden tijd nodig om zich er thuis te voe
len. 
Na het overlijden van vader moest ze weer wen
nen aan een nieuwe situatie van het leven, nu 
zonder hem. In alle bescheidenheid is ze er oud 
geworden, steeds gesteund door haar kinderen 
en kleinkinderen. Ook vond ze troost in het ge
bed en haar verering van Maria. 
Wij hopen en bidden dat ze nu heel gauw thuis 
zal zijn, daar waar geen pijn, verdriet en tranen 
zijn. 
Moge ze gelukkig zijn in het huis van haar Heer. 

Hartelijk dank voor uw meeleven met alles wat 
moeder en oma heeft meegemaakt. 

Familie ter Haar. 




