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Wilt in uw gebeden gedenken 

Hubert Johan Aust 
die geboren werd te Losser. aan de Hogeweg, 
18 september 1916. Zijn kerketijk huwelijk sloot 
hij te Overdinkei 25 november 1958 met 

Grada Wilhelmina Henrica Veenhuis. 
Al lemaal wisten wij wel, dat Hubert het soms 
enorm benauwd kon hebben, maar dat hij 6 juni 
1979 ook nog getroffen werd door een beroerte, 
dat hadden wij niet gedacht. Snel naar Zieken. 
zorg, nog sneller het H. Sacrament voor de zie· 
ken toegediend en op 7 juni 1979 ging Hubert 
hemelwaarts. 
Maandag 11 juni was zijn uitvaart in de Maria 
Geboorteparochie te Losser. Daarna de crematie 
te Usselo. 

Hubert en Riek habben samen meer dan 20 ja· 
ren een mooi leven gekend. Ze begrepen elkaar, 
ze lieten elkaar vrij. Hubert maakte zijn grappen, 
was vroeger een verwoed keeper, zi jn hele leven 
bleef hij voetballiefhebber met alle discussies, 
die er maar mogelijk waren. 
Hij werkte in de textie l, bezorgde later brood, 
was pompbediende. Hij was een best ventje en 
daarom mocht iedereen hem graag. Hij was zeer 
gezien. 
Samen gingen zij ieder jaar naar een buitenland. 
Daar deden ze veel indrukken op van land en 
volk. Dat gaf weer stof om later nog eens gezel· 
lig over na te praten. 
Vanaf 1 maart 1977 kon Hubert niet meer wer
ken. Hij miste de degelijkheid van een voorgaan. 
de periode In de levenswi jze van nu. Daar kon 
hij zich over opwinden. 

De komst van de heilige Geest met zijn over. 
vloed ige gaven hoort bij het begin van elk chris· 
telijk leven. Daarom bidden wij : .. Heer, wil Huber t 
troosten in zijn beproevingen en gun hem Uw 
hemelse gastvrijheid. 

Voor uw blijken van medeleven en belang· 
stelling, ondervonden na het overlijden van 
mijn lieve man, betuig ik u mijn oprechte 
dank. 

G. W. H. Aust -Veenhuis 


