


Als dankbare herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS TERHAAR 
echtgenoot van 

AGNES OSSEVOORT 

Hij werd geboren op 23 jun i 1909 te 
Erica in Drente. - Na een moedig ge
dragen lijden stierf hij na het ontvan
gen van het Sacrament der zieken in 
't ziekenhuis De Stadsmaten Enschede 
op 5 april 1982. Na de gezongen uit
vaartdienst in de St. Janskerk aan de 

Haaksbergerstraat vond de crematie 
van zijn lichaam plaats te Usselo op 

Witte Donderdag 8 april 1982. 

,,HET IS VOLBRACHT" 

Dat mag je zeggen bij het sterven van 
Bernard. Hij heeft in zijn leven heel 
veel kruizen moeten dragen : het kruis 
van veel ziekte, ziekenhuis en pijn , 
het kruis van de oorlog, geweld en 
werkkampen, het kruis van de crisis
jaren, van " slavenarbeid", het kruis 
van onbegrip. Vele kruizen , maar hij 
bezweek er niet onder, hij bleef vech
ten ; hij bleef geloven in het leven, 
ondanks alles, want er waren ook nog 

lichtpunten: de liefde d.ie hij ontving 
van vrouw en kinderen en niet te ver
geten van zijn kleinkinderen , maar ook 
de liefde en zo rg die hij aan hén 
mocht geven. 
Hij kon moeilijk zijn - en dat is begrij
pelijk - na alles wat hij heeft moeten 
meemaken, maar óók erg vriendelijk 
voor mensen, die hij vertrouwde. Ook 
kon hij genieten van verhalen van 
vroeger .. en van de natuur. 
Wat hem sterk maakte, was zijn geloof 
in God. Hij was een gelovig man. Hij 
herkende zich in het lijden en in de 
kruisweg van Jezus van Nazareth. 
Misschien dat hij daarom ook de laat
ste jaren graag kruizen maakte op de 
dagbehandeling. 
Hij geloofde dat het kruis niet 't einde 
was, ook zijn kruisweg niet. 
Na Goede Vrijdag wordt 't weer Pasen : 
het leven is sterker dan de dood, 
hij leeft, nu z'n leven volbracht is, ook 
al is zijn plaats leeg. 

Hartelijk dank voor het medeleven, 
ontvangen tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van vader. 

Familie Terhaar 
Bruggemanlanden 18 
Enschede 


