
Ter dankbare herinnering aan 
HENDRINA JOHANNA WOL TERS 

weduwe van H. W. ter Haar. 

Zij werd geboren te Almelo op 21 mei 1897 
en is er, voorzien van het Sacrament der 
Zieken, overleden op 23 juli 1979. Rustig 
en tevreden heeft zij haar leven aan God 
weergegeven . Na een eucharistieviering 
uit dankbaarheid voor haar leven, hebben 
wij haar op 26 juli vanuit de St. Egbertus
kerk begeleid naar haar laatste rustplaats 
op het r.k. kerkhof te Almelo. 

Dien ter Haar was een goede en harte-
1;jke vrouw. 
Geboren en getogen op het Sluitersveld, 
heeft zij daar het grootste deel van haar 
leven doorgebracht. Daar heeft zij haar 
ouders en haar man, met wie zij een mooi 
en gelukkig huwelijk mocht beleven, tot 
hun einde toe verzorgd. 
Na de dood van haar man is zij gaan wo
nen in het bejaardencentrum de Koppel, 
waar zij gelukkig en dankbaar haar leven 
heeft afgerond. In groot geloof en diep 
vertrouwen in Gods goedheid heeft zij 
haar naderend levenseinde verwacht. 

Zij was erg gehecht aan haar vertrouwde 
buurt en aan haar fam ilie. Vooral de re
gelmatige bezoeken van haar fami lieleden 
stelde zij zeer op prijs. Zolang zij kon was 

zijzelf aanwezig bij feestelijke bijeenkom
sten van de familie. Daar genoot zij ten 
volle van. Zij hield van gezelligheid en 
sfeer. Door haar gevoel voor humor en 
haar gulle lach droeg zij daar zelf graag 
aan bij. Haar tachtigste verjaardag vierde 
zij nog op het Sluitersveld temidden van 
haar familie en vooral oude buren . De 
tijd van vroeger herleefde weer. 
Dien heeft een mooi leven gehad. Wij zijn 
dankbaar haar in ons midden te hebben 
gehad. 
Toen ze niet meer zo goed kon als vroe
ger, toen hoefde het voor haar ook niet 
meer zo. Nu haar aardse leven voltooid is, 
leggen wij haar vol vertrouwen in de han
den van God. Dit doen wij in geloof dat 
God haar een nieuw leven zal geven in 
kracht en eeuwig geluk bij Hem. Moge 
tante Dien de Vrede en Rust genieten die 
Jesus ons beloofd heeft. 

Voor Uw blijken van medeleven na het 
overlijden van 

Hendrina Johanna Wolters 

zegt de familie U hartelijk dank. 

Namens de familie, 
H. G. Wolters 
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