


Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

Anna Euphemia Aust, 
tot december 1983 was ze gehuwd met 

Hermannus Johannes Bouwhuis. 

Zij werd op 12 mei 1904 te Losser ge· 
boren. Gesterkt door het sacrament van 
de zieken IS zij van ons heengegaan 
op 27 februari 1991. 
Na de Eucharistieviering op 4 maart 
hebben wij haar te rusten gelegd in het 
graf van haar man op het kerkhof van 
de parochiekerk, H. Maria Geboorte, te 
Losser. 

Wie jong is, hoopt oud te worden, soms 
droom Je er var'l heel oud te worden. 
Z11 heeft 86 jaar lang onder ons mo· 
gen wonen. En ook al moet je zeggen 
dat de laatste jaren niet haar mooiste 
jaren zijn geweest, toch had ze een 
grote plaats 1n ons gezin. Zo'n grote 
plaats, dat wij haar nu geweldig zullen 
missen. Z11 was en bleet een vrouw 
om van te houden. 
Zoals ze in lang vervlogen jaren zelf 
voor ons zorgde en met veel liefde 
ons omr~ngde, zo konden wij de laatste 

jaren die liefde beantwoorden met onze 
hartelijkheid en zorg. 
Wij zijn haar dankbaar voor de goede 
sfeer die ze temidden van ons heeft 
gebracht en d1e er altijd is gebleven. 
Ook zullen wiJ haar in de gedachten 
houden als een gelovige vrouw, een 
biddende moeder; zelfs toen ze de 
juiste woorden niet meer kon vinden, 
was 't alsof ze bad. 
Van nabij . en dat was onze pijn -
hebben we haar z1en sterven, lang
zaam. ledere keer was er weer iets 
dat ze niet meer kon. 
Met veel dankbaarheid leggen wij haar 
in de handen van God. 
Zij moge rust vinden in vrede. 

Voor uw meeleven de laatste tijd van 
haar leven, voor uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart en begrafenis, zijn wij u 
zeer dankbaar. Wij hebben die warme 
belangstelling zeer op prijs gesteld. 

Kinderen, klein. en 
achterkleinkinderen. 


