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Bij de viering van de H. Eucharistie en 

in ons gebed gedenken wij 

JOHANNA MARIA LESSCHER 
echtgenote van Gerhardus ter Haar. 

Zij werd geboren te Saasveld 1 juli 1896 en 
overleed nog onverwacht, voorzien van het 
H. Sacrament der zieken op 17 mei 1981. 
21 mei d.a.v. hebben we haar lichaam te 
ruste gelegd op het R. K. kerkhof te Saas
veld in afwachting op de dag der verrijzenis. 

Niet de plotselinge dood is te vrezen, maar 
wel die welke tegelijk én plotseling én on
voorbereid is. 'n Paar uur na het ontvangen 
van de H. Communie is zij de eeuwige rust 
ingegaan. In haar hebben we een sterke 
vrouw en een zorgzame moeder verloren, 
die er alleen maar op bedacht was goed en 
hartelijk te zijn voor haar man en kinderen. 
Toen haar lichamelijke en geestelijke krach
ten afnamen heeft ze zich toevertrouwd aan 
de liefdevolle verzorging van het bejaarden
centrum St. Jozef te Weerselo. 
Geduldig heeft zij de last van haar hoge 
leeftijd gedragen hierin geholpen door de 
l iefde van haar echtgenoot, voor wie zij In 
haar laatste levensjaren een voortdurende 

zorg is geweest en met wie zij bijna zestig 
jaar lief en leed gedeeld heeft. 
Dierbare echtgenoot, heb dank voor alles 
wat u voor mij gedaan hebt. Ik was uw da
gelijkse zorg en daarom zal het gemis des 
te groter zijn maar het weerzien meer vreug
devol. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen in bin
nen- en buitenland dank voor de liefdevolle 
zorgen, blijft een steun en troost voor va
der. Liefde kent geen grenzen en is sterker 
dan de dood. Tonen wij die liefde door we
derzijds gebed. 
Eerw. zusters en personeel van het bejaar
dencentrum dank voor de goede zorgen en 
hartelijke omgang, waardoor gij mijn levens
avond blij en zonnig hebt gemaakt. 

Voor uw hartelijk medeleven, ons betoond 
bij het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze zorgzame moeder betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

G. ter Haar 
Kinderen en kleinkinderen 


