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In uw gebeden wordt aanbevolen 

Hendrikus Wilhelmus ter Haar 
echtgenoot van 

HENORINA JOHANNA WOLTERS 
Hij werd geboren te Borne. 23 januari l~99 en over" 
leed. na een langdurig gedragen ziekbed. voon:len 
vao het Sacrament der tleken. in het r.k. iiekeohui& 
te Almelo. 29 maart 1966 en werd vanuit de Sinl 
)ozefkerk 2 april 1966 begraven op het r.k. kerkhof 

Een eenvoudig. oprecht en vrome man is van ons 
heengegean. Werkzaam heeft hij xtjn leven doorge ... 
bracht. tot een slepende ziekte hem dwong zljn da
gen io rust door te brengen. wat voor hem een groot 
kruis betekende. Bidden en werken was zijn levens" 
regel en hieraan is hif trouw gebleven zolang hij kon, 
tot de dood nog onverwacht een einde maakte aan 
dit deugdzame leven. 
M tt St. Paulus kon hij zeggen. "Dit is onze roem. 
de getuigenis van he:t geweten. dat wij in eenvoud 
des harten en opreththeid voor God geleefd hebben" 
De dood was dan ook voor hem geen versdulkkinq. 
maar een kalme overgang tot een eeuwige gelukki" 
ge woonplaats. Zonder klagen beeft hij de zware 
beproeving door.staan geheel overgegeven aan de 
liefdevolle wil van God. 
Dierbare vrouw. familie en bekenden. Meer dan ooit 
zien wij bil de dood bet vergankelijke van alles. wat 
deze wereld te bieden heeft en wat alleen maar waar~ 
de kan hebben in onze opgang naar God. Blijft le
ven overeenkomstig de waarheden van ons H. Ge
loof. Ik dank u voor de vele en goede iorgen. Blijft 
mij gedenken in uwe gebeden en offer. 

Tot weerzien in de hemel. 

GEBED: Wij smeken U Heer ontferm U •genadlg 
overeenkomstig Uw goedheid over de ?iel van Uw, 
dienaa r Hendrikus en wil hem van de besmetting' 
van het sterfelijk leven ontdaan. deelachtig maken 
aan de eeuwige vreugde. Door Christus onze Heer. 
Amen. 


