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Ter dankbare herinnering aan 

Gerharda Berendina 
Vloedbeld 
weduwe van 
Bernardus Jan ter Haar 

Zij werd geboren te Almelo op 8 februari 
1915 en overleed, na een korte ziekte, 
eveneens te Almelo op 31 mei 1999. 
Na de afscheidsviering in de St. 
Christoffelkerk op 3 juni hebben wij haar 
te rusten gelegd op het R.-K. kerkhof te 
Almelo. 

Vrij plotseling en onverwacht moeten wij nu 
afscheid nemen van moeder. Het overvalt ons en 
valt ons heel zwaar, ook al heeft zij de gezegende 
leeftijd van 84 jaar mogen bereiken. Moeder was 
heel zorgzaam voor haar gezin. Later leefde zij ook 
heel intens mee met haar kleinkinderen. Zij was 
heel opgewekt van aard, altijd goedgehumeurd. Je 
moest haar bewonderen om haar eenvoud: zij wilde 
nooit op de voorgrond treden, maar bleef het liefst 
bescheiden op de achtergrond. Moeder had gevoel 
voor humor. Zij hield van gezelligheid, had graag 
mensen op zich heen. Zij dronk heel graag een 
kopje koffie met buren en kennissen. Moeder was 
heel gastvrij: haar huis was echt een duiventil voor 
alle duivenmelkers uit de buurt. 
Toen vader ziek werd heeft zij hem negen maanden 

lang heel liefdevol en trouw verzorgd. Dag en nacht 
stond zij voor hem klaar. Na vaders dood bleef zij 
alleen achter. Het was voor haar een hele zware 
klap, maar zij probeerde toch de draad weer op te 
pakken. Een jaar later verhuisde zij naar 
'Buurstede'. Het kostte haar veel pijn en moeite om 
het huis in de Christoffelstraat op te geven, waar zij 
veertig jaar gewoond had. Het bleef een teer punt, 
ook al ging zij zich goed thuis voelen in 
'Buurstede'. 
Moeder was iemand die zichzelf helemaal wegcijfer
de. Zij zou nooit, maar dan ook nooit klagen. Zij 
voelde zich gauw bezwaard, was heel bang om 
iemand tot last te zijn. Nu is zo plotseling een einde 
gekomen aan haar leven hier. De leegte en het 
gemis zullen voor ons heel groot zijn. Wij zijn nu 
ons thuis kwijt. Maar wij blijven dankbaar voor 
alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft. 
Moeder was een vrome, diepgelovige vrouw, een 
hele trouwe kerkgangster. Wij mogen er dan ook 
vast op vertrouwen, dat zij nu samen met vader, 
voor altijd gelukkig mag zijn bij God. 

Moge zij daar rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij U 
allen heel oprecht. 

Kinderen en kleinkinderen 
Almelo, 3 juni 1999 


