
Zoals hij leefde 
nooit vragend, nooit klagend. 

Hard werkend en altijd gevend 
zo is hij heengegaan 

eenvoudig en bijzonder. 

Dankbare herinnering aan 

GERRIT JOHANNES HERMANUS 
TER HAAR 

sinds 31 juli 1996 weduwnaar van 
Hermina Gerarda Katharina Kalter 

Hij is geboren te Delden op 27 augustus 1926 en 
na een liefdevolle verpleging in het Streek 
Ziekenhuis Midden Twente te Hengelo, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 
overleden op 15 november 1997. De gezongen 
uitvaart vond plaats op 19 november, waarna hij 
werd begraven op de Gemeentelijke begraaf
plaats te Bome. 

Hij was de oudste uit een groot gezin en deelde 
mee in de zorg voor zijn broers en zussen. Hij 
trouwde op 21 mei 1959 met Ma, samen kregen 
ze drie kinderen die ze liefdevol hebben 
opgevoed. Hij was dol op zijn kleinkinderen, die 
gek op hem waren en op zijn lekkere pannenkoe
ken. Door zijn inzicht in techniek en natuur ging 
hij met veel plezier naar zijn werk en naar zijn 
tuin. Hij kreeg veel voor elkaar en oogste veel 
bewondering van collega's, familie en vrienden. 
Met zijn gevoel voor humor wist je bij hem soms 
niet of hij je beet nam of dat hij een serieus 
verhaal zat te vertellen. En als je met hem ging 
fietsen of vissen kon hij vele vogels in verwar
ring brengen en naar zich toe fluiten. Toen zijn 
vrouw stierf verloor hij een stuk van zijn 
levenslust en probeerde hij zijn gemis zelf te 
verwerken. Maar door zijn eigen ziektes kwam 
hij meerdere keren in het ziekenhuis en verloor 
hij telkens weer een stukje. De laatste keer kon 
hij niet meer. In het bijzijn van zijn kinderen 
vond hij zijn rust en kreeg hij zijn verlangende 
rustplek naast zijn lieve vrouw. 

Wij hopen dat je bij God en moeder Maria nu 
de eeuwige rust zult vinden. 

Pa bedankt voor alles. 
Namens ons allen bedankt voor uw medeleven. 
Kinderen en klei~kinderen. 


