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Dankbaar gedenken wij 

Maria Gesina Scholten 
weduwe van 

Gerardus Johannes ter Haar 

Geboren te Tubbergen 6 april 1898. Gesterkt 
door het Sacrament van de zieken, overleden 
in het St. Gerardus Majella zie,ke.nhuis te 
Hengelo 26 november 1971 en begraven op 30 
november d.a.v. op het parochiëel kerkhof te 

Zenderen. 

De advent is begonnen Wij hoorden het woord 
van Christus: Weest waakzaam, want gij weet 
niet op welke dag de Heer komt. Hoe is dit 
woord van de H. Schrift bij onze dierbare 
overledene in vervulling gegaan! Schijnbaar 
kerngezond en nog vol vitaliteit •.. . en 24 
uur later is zij n iet meer. 
Zij hield van het leven. Overal zag zij blijmoe
dig het mooie in Gods schepping, het heerlijke 
in 's mensen bestaan. Haar grootste vreugde 
was h c,t, haar kinderen en kleinkinderen om 
zich heen te hebben en te weten, dat het hun 
goed ging. Ook buiten haar gezin stond zij 
steeds klaar voor ieder, die hulp nodig had . 
Heel bijzonder bleek dit in de oorlogsjaren, 
waarin zij een steun was voor hen, die in ge
vaar en gebrek verkeerden. Haar christen-zijn 
zocht zij als een geschenk aan anderen door 
te geven. 
'l'och zijn moeilijkheden en kruisjes haar niet 
bespaard g·ebleven. Maar in uren van zorgen 
en leed, vooral toen zij haar man zo vroegtijdig 

.verloor, toonde zij een groot geloof en een 
moedig Godsvertrouwen In dit geloof durven 
wij vertrouwvol bidden: Heer, geef aan deze 
overledene, om haar geloof en haar goedheid 
de rust, die zij zichzelf op aarde nooit gunde. 
En voor hen, die achter blijven vragen wij; 
dat niets van dit mensenleven verloren mag 
gaan, dat zij in datgene, waarin zij groot was, 
mag bl\jven voortleven bij haar kinderen en 
kleinkinderen en bij allen, die haar zo goed 
gekend hebben. 

Voor Uw deelneming bij het overlijden 

van onze lieve moeder en oma, zeggen 

wij U hartelijk dank. 

Familie ter Haar 


