
t 
Ter gedachtenis aan 

Johannes Gerhardus Terhaar 
(Jan) 

* 23 mei 1920 t 30 juli 1998 

was gehuwd met 
Johanna Maria Oude Lansink t 18 januati 1994 

uit dit huwelijk zijn 
Marianne, Tine en Catin geboren. 

Hij verheugde zich in het bijzonder op zijn achter
kleinkinderen Miranda, Jorine, Birthe. Een vierde 
is op komst, ook daatin toonde hij belangstelling en 
blijdschap. 
Vader is geboren uit een groot gezin van 8 kinderen. 
Dit gezin trok rond 1925 van Erica naar Twente, 
waar zijn vader werk vond in de textiel. 
Ook vader verdiende zijn brood in de textielindus
trie, zijn laatste werkzame jaren als verfmeester bij 
Oost Nederland te Hengelo. 
Hij was een groot natuurliefhebber en trok er vaak 
opuit in gezelschap van zijn dochters of met zijn 
fretje, dit tot grote schrik van het jagersgilde, want 
menig konijn was het haasje. 

Na het overlijden van moeder nam zijn plezier in 
het leven af en bracht hij zijn dagen alleen nog maar 
thuis door, waar hij het nieuws via t.v. en courant 
nauwlettend volgde. 
Wel was hij blij als zijn kinderen, kleinkinderen met 
achterkleinkinderen op bezoek kwamen. Vader 
speelde dan soms op zijn mondharmonica. 
Zijn gezondheid nam af, waardoor hij op 15 mei j .1. 
in het ziekenhuis werd opgenomen en zijn rechter
been moest missen. In het P.C. Borsthuis zou hij 
revalideren, maar aldaar werd ook het andere been 
slecht. In overleg met arts en dochters heeft vader 
toen besloten dat hij zich niet opnieuw wilde laten 
opereren. Deze zeer zware beslissing hebben zijn 
kinderen gerespecteerd. 
Marianne, Tine en Catin hebben vader in zijn laatste 
dagen bijgestaan en gesteund, tot God hem uit zijn 
strijd verloste. 

Voor uw blijken van deelneming en belangstelling 
bij het afscheid van onze vader, opa en overgroot
vader, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Marianne en Gerard 
Tine en Jan 
Carin 
Klein- en achterkleinkinderen 


