
IN ALLE STILTE 
BEN JE HEENGEGAAN, 

MAAR JE BLIJFT 
IN ONS VERDER LEVEN. 

t 



In liefdevolle herinnering aan 
vader en opa 

Johannes Theodorus ter Haar 
sinds 3 mei 1990 weduwnaar van 

Maria Aleida ten Hagen 

Hij werd geboren te Neede op 15 september 1900 
en is in zijn geboorteplaats overleden op 15 decem
ber 1993. Wij hebben afscheid van hem genomen 
met een gezongen eucharistieviering, waarna we 
hem te ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof te 
Neede. 

Wij zijn dankbaar, dat wij vader zo lang in ons mid
den mochten hebben. Hij was een blije en zorgza
me vader. Hoe druk het ook kon zijn op het land of 
in de stal, er bleef nog altijd tijd en aandacht voor zijn 
vrouw, kinderen en bezoekers. 

Hij speelde ook een grote rol in het sociale leven. Hij 
was lid van het Kerkbestuur, collecteerde in de kerk 
en zorgde voor de noodlijdende mensen. Hij zat in 
het bestuur van de boerenleenbank en taxeerde 
paarden voor het paardenfonds. 
Alles deed hij met de nodige toewijding en charme. 
Daardoor maakte hij zich zeer bemind. Aan de tafel 
waar hij zat op een feest of vergadering, daar was 
het druk: want iedereen wilde graag luisteren naar 
"Jans van de Vura", zoals iedereen in Neede en de 
verre omtrek hem kende. Zelfs de tijd van wachten 
bij de koeien werd gekort met het vertellen van grap
pen. 

De kerk betekende heel veel voor vader. Met paard 
en wagen ging hij er elke zondag en vaak ook door 
de week naar toe. Hij stak er vaak kaarsen op bij de 

beeltenis van zijn hemelse moeder Maria. 
Vele jaren lang kreeg hij later de Communie thuis 
gebracht. Er ontstond daardoor een vertrouwens
band tussen hem en de pastor. 

Hij heeft een gezonde en gelukkige oude dag 
gehad. Hij genoot altijd weer van een wandeling 
door de natuur, waarin hij gewoond en gewerkt had. 
En een ritje in de rolstoel over het erf vulde zijn hart 
met blijdschap en voldoening . Hij was zeer ingeno
men met de verzorging die hij mocht genieten. 
Vooral was hij zijn zoon Herman dankbaar, die dag 
en nacht voor hem klaar stond. 

Hier op aarde heeft hij de betrekkelijkheid van alles 
in het leven goed gezien en verwoord. Moge hij nu 
volop genieten van het absolute en eeuwige in het 
hemelse paradijs . 

Voor uw blijken van medeleven na het 
overlijden van onze zorgzame vader en 
opa betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie ter Haar 
Neede, 20 december 1993 


