


Ter gedachtenis van 

JOHANNES HENDRICUS MARINUS 
TER HAAR 

echtgenoot van 

HERMINA JOSEPHINA TER HAAR 

Geboren te Zenderen op 24 mei 1929 is hij 
voorzien van het sacrament der zieken, op 
24 januari 1982 in zijn geboorteplaats 

Zenderen overleden. Op 28 januari hebben 
we hem, na de gezongen Eucharistieviering 

in zijn parochiekerk Maria Onbevlekt 
Ontvangen, begraven op het parochiekerkhof 

aldaar. 

In Johan ter Haar is een trouw en arbeidzaam, 
een godsdienstig en vriendel•1k mens van 
ons heengegaan. Te vroeg volgens mense
lijke maatstaven maakte een slopende ziekte 
in een paar maanden een einde aan dit 
werkzame leven. Reeds op 12-jarige leeftijd 
kwam hij door het overlijden van zijn vader 
voor het werk op de boerderij te staan, 
eigenlijk te zwaar voor iemand die nog zo 
jong was Maar hij heeft dat zware werk 
nooit geschuwd en in de loop der jaren heeft 
hij door zijn persoonlijke inzet en met de 
liefdevolle medewerking van zijn vrouw en 
kinderen het bedrijf van zijn vader helemaal 
gemoderniseerd Hij leefde voor het geluk 
van zijn gezin en voor zijn bedrijf. Tot vlak 
voor zijn dood bleef hij vol belangstelli11g 
voor alles wat er op de boerderij gedaan 

moest worden en 00k toen durfde hij nog 
ingrijpende beslissingen te nemen. Aan moed 
heeft het hem dan ook nooit ontbroken, ook 
niet toen er bovenmenselijke moed nodig 
was om de boodschap van de specialist te 
verwerken dat zijn ziekte niet meer te ge
nezen was. Hij heeft het aanvaard, zonder 
in paniek te raken. Hij had maar één zorg: 
dat het met zijn gezin op de boerderij ook 
zonder hem goed zou gaan. Die moed putte 
hij uit een geloof dat volgens het evangelie 
bergen kan verzetten. Hij heeft met zijn 
geloof de bergen van pijn, lijden, verdriet 
en onzekerheid zo verzet dat hij in staat 
was rustig biddend tot God en Maria de 
laatste dag van zijn leven door te brengen. 
Hij kon dat in alle rust doen omdat hij, 
zoals hij zelf zei, met iedereen in vriendschap 
leefde. Zijn overlijden vervult ons met veel 
droefheid maar ook en vooral met veel 
bewondering vanwege het geloof en het 
vertrouwen waarmee hij zijn leven terug 
heeft gegeven in de handen van zijn 
Schepper. Moge hij nu in vrede leven met 
zijn Heer. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en bij 
het overlijden van Johan ter Haar betuigen 
wij u onze hartelijke dank. 

Fam. ter Haar 
Zenderensestraat 12, Zenderen 


