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Een gedachtenis aan 

Robert ter Haar 

Geboren te Almelo 22juni 1965 
Overleden te Almelo 

25 februari 1987 

Woorden '<hieten tekort om te verwoorden wat wij 
bele•en door deze plot-<·littgt• en •·oor om 10 1inloze 
dood van Robert. Hij \\<U een jongen'"" dezt' LÏJd, met 
een eigen le•en,>tijl en een duidelijke wil om het roer 
van zijn leven in eigen handen te nemen Samen met 
I::sther droomde hij •·an een mooie toekomst met elkaar 
ondanks vele moeilijkht•dcn die 1ij moesten owrwin· 
nen. Hij wa> sportid, spontaan. tem~ramentvol en 
oprecht meelevend mei andt>rt>n . Wat hij m..ende 1ei hij 
ook, hij had het hart vaak op de tonli(,en als hiJ soms te 
>nel zijn mening gaf, waardoor hij ongewild soms 
iemand pijn deed, kam hij daar eerlijk voor uil door 
oprecht zijn >pijt d<larover te bc:tuigt'n. 
Zijn grootste hobby wa' dt• wit•krsport, hiJ wa' een 
enthousiast lid van de Almelose Wielervereniging "De 
Zwaluwen" en uren kon hij, vaak aangemoedigd door 
de rest van de familie op zijn renner~firts door het 
Twentse landschap crossen; hij was een echte door
zeuer, >toer trainend om het beste resullaat te kunnen 
behalen. 
lijdens zijn werk als heftruckchauffeur waar hij 
helemaal in opging, overviel hem door 1·1·11 

noodlottig ongeval de dood" ... ons allen: zijn ouders, 
verloofde. broers en LU\U'r" < ollrga.t• t•n vrit-nMn 

verbijsterd achterlatend. 
"Zwaluw, o zwaluw, waarhf'f'n? Z"'aluw. waarhc:~n is 
uw vlucht?", zo •Taagt een oud liedje 1it h af. De1r 
jonge zwaluw, Robert, heeft nu zijn .teugels uHge· 
slagen naar het onbekende land: moge hij daar · zo 
vertrouwen en bidden wij · de nest wat mte en de 
gt>borgenheid 'inden die wrj hem hier niet meer 
kunnen geven. 

" \'ader, moeder, Esther. broers en zussen , U..nL. •oor 
jullit· liefde en zorg die jullic· mij hebben gcge•en. 
'.\foge JUilie liefde voor elkaar een steun 11jn bij miin 
ht't'ngaan". 

Op 2 maan 1987 hebben we tijdt"ns dl.' uil•aart 111 de 
parochiekerk 'an O.L. \ ' rouw •an alujddurcnde Bij
stand te '.\fariaparochie afscheid .-an Robert gt·nomt'n, 
daarna hebben we hem begeleid naar het< rcmatonum 
"Twente" te l'sselo. 
0.L. \'rouw •·an altijddurende Bij~1and bid voor hem 
en bid \'OOt ons. 

Voor Uw medeleven in welke vorm dan ooit die 
wij mochten ondervmden ria het geheel plotse
ling overlijden van onze lieve won, verloofde, 
broer en zwager, zeggen wij U onze oprechte 
dank. 
Door uw hartverwarmende belangstelling en 
spontane deelneming voelen wi1 ons zrn ge· 
sterkt. 

Fam. ter Haar 
Esther 

Almelo, maart 1987 
Ootmarsumsestraat 436 


