
Wilt in uw gebeden gedenken 

GERARDUS TER HAAR 

sinds 17 mei 1981 weduwnaar van 
Johanna Mana Lesscher 

Hij werd geboren te Saasveld 8 maart 1888 
en overleed, gesterkt door de sacramenten 
der zieken. op 13 juni 1983 in het R K. Zie
kenhuis te Oldenzaal 16 juni d .a v hebben 
we zijn lichaam te ruste gelegd op het R.K. 
Kerkhof te Saasveld in afwachting op de 

dag der verrijzenis. 

Gaarne hadden we hem als topfiguur van 
ons beJaardenhuis over enige maanden 
~e willen verhuizen van ons tijdelijk ver
bhJf te Oldenzaal naar onze nieuwbouw in 
Weerselo, waarin hij als oudste de gedenk
steen heeft gelegd. Maar God heeft hem 
opgeroepen naar zijn eeuwige woning, die 
Chnstus voor hem bereid heeft. 

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook gestor· 
ven. Een rust.ig, vriendelijk en evenwichtig 
mens. Van z11n Heer en Schepper had hij 
een scherp verstand ontvangen en tot op 
z11n hoge leeftijd bleef h1J die helderheid be
waren. In zi1n leven heeft hij, naast zijn kin
deren, velen daarmee van dienst kunnen 
zijn. Zijn leven was gekenmerkt door groot 
Godsvertrouwen eenvoud eerhjkhe<d en 
1iver. Dit maakte hem tot een goede vader 
en een gewaardeerde vriend van velen Tot 
op hoge leeftijd bleef zijn belangstelling uit-

gaan naar allen en alles, hoezeer h11 tot Zijn 
verdriet gehandicapt werd door doofheid en 
verminderd gezichtsvermogen. Hij wist van 
de natuur te genieten, vandaar dat de boer-
00,rij hem zeer na aan het hart lag. Die was 
Zijn lust en Zijn leven. Maar bovenal was hij 
een goede vader. die z11n kinderen 1n groot 
Godsvértrouwen zonder veel woorden het 
evangelie voorleefde. 
Ongeveer 70 ,aar heeft hij zi1n Schepper ge
loofd als trouw lid van het parochieel zang
koor en ook in Huize St. Josef was h1J een 
goede steun voor ons bejaardenkoor. Nu 
mag hij zich gaan aansluiten bij de korender 
engelen om Gods lof te verkondigen. 
Beter dan bedroefd te z11n over dit heen
gaan past ons dankbaarheid over alles wat 
hij gedurende zijn leven voor ons heeft be· 
tekend. Rustige mannelijke vroomheid en 
nimmer aflatende bezigheid, hebben zonder 
twijfel een grote invloed gehad op allen die 
hem gekend hebben. Een goede vader en 
een betrouwbare vriend moeten we missen, 
maar zijn nagedachtenis zal onder ons blij
ven voortleven. Dierbare kinderen. ldeinkin
deren en achterkleinkinderen, 1k dank u 
voor alles wat ge voor m11 hebt gedaan 
Moge God U daarvoor lonen. 
Tot weerziens in de hemel. 

Voor de blijken van belangstelling onder
vonden t1)dens ziekte en overlijden en de 
begrafenis van vader en opa zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Fam ter Haar 


