
Aanschouwd hebben mijn 
ogen Uw Heil, dat Gij 

bereid hebt voor het 
aanschijn aller volken. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

JAN BERNARD JOZEF VLIERHAAR. 

Hij werd geboren te Lonneker, 5 maart 1907. 
In 1942 trad hij in het huwelijk me,t Hf:NDRIKA 
MARIA ter HAAR met wie hij al die jaren 
ge,lukkig wa,s. Hij overleed, nog ge,sterkt door 
het Sacrament van de Zieken te Enschede in 
het Ziekenh uis "Stad,smaten " op het feest van 
's-Heren Heme,lvaarl, 24 mei 1979. 

To,t he,t laats,te moment is hij gebleven wie hij 
was : een hlijde rustige mens, die gelukkig was 
met zijn gezin en met de mensen om hem heen. 

Bijna heel zijn leven heeft hij gezongen op he,t 
ke,rkkoor ter opluistering van de liturgische 
vieringen en dat deed hij met plezier zoa,ls hij 
ook thuis op een feestje graag wo•t zong. 

Enkele jaren terug kreeg hij dan ook een 
ondersche,i ding a,ls koorzanger en die mocht 
hij terecht met ere dragen. 

M.aar ook vond hij zijn genoe,gen in het werk 
voor het dagelijks bestaan en het is ,typerend 
voor hem, da,t h ij wel zorgde geen slaaf van 
he,t werk Ie worden - je we-rkt om te le,ven en 
je leeft niet om te werken, was een gezond 
princiep van hem . 

Dat werk moest h ij trouwens al vroeg leren 
toen hij als 12-jarige jongen bij zijn oom en 

tante in Rietmolen kwam. 

Hij was een liefhebbende man, een goede 
vader; zijn eerste zorg g·ing altijd uit naar 
zijn ge·zin, zijn kJinderen, ook later nog naar 
hen die al ge-trouwd waren . 

Naast zijn liefde voor de natuur en zijn lief
hebberij voor de pa.arden, had hij een brede 
belangste l.J.ing voor het werk in de gemeen
schap Rietmolen; zo was hij vel-e jaren be
stuurslid van de sitandsorganisatie van de 
A.B.T.B. en van de Coopera,tie. Daarbij was 
hij een gezellig verteller : met veel humor 
wist hij vaak zijn kijk op mensen en zaken 
aan de man te brengen. 

We zijn dankbaar, dat we de·ze man en vader 
in ons midden mochten hehben, we bewaren 
hem graag in onze herinnering. 

Vve hebben hem te rus•te gelegd op het 
Paroc,hiekerk,hof te Rietmo,len, 29 me,i 1979 -
moge hij leven in Christus voor altijd. 

Voor uw meeleven en belangstel'ling 
bij de ziekte en het overJ.ijden van onze 
geliefde man en vader betuigen wij U 
onz•e oprechte dank. 

Fam. VLIERHAAR. 

RIETMOLEN, mei 1979. 


