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Ter herinnering aan 

Riek Aust - Veenhuis 

sedert 7 juni 1979 
weduwe van Hubert Johan Aust 

Ze werd geboren op 6 september 1912 in 
Steenderen. Op zondag 20 juli 1997 

overteed zij in het ziekenhuis, voorzien van het 
H. Sacrament der zieken, in Enschede. 

Meer dan twintig jaren waren Huub en Riek sa
men. Ze hebben samen genoten van het leven. 
Ook toen Riek alleen kwam te staan, bleef ze 
open staan voor iedereen om haar heen. De fa· 
milia, de buurt, jong en oud was altijd welkom. 
Er was altijd wel iemand op bezoek. Je kon haar 
ook niet vergeten! Van elke vakantie bracht je 
voor haar een asbak mee. Dat is altijd zo ge
weest. Ondanks het feit dat Huub en Riek geen 
kinderen hadden kwamen er vooral jonge men· 
sen bij haar op bezoek. Neefjes en nichtjes, 
buurtkinderen, er was altijd iets lekkers bij haar 
te vinden. De laatste jaren ging Riek lichamelijk 
achteruit. Een aantal keren werd ze opgenomen 
in het ziekenhuis. 

Het was op het laatst niet meer mogelijk om in 
haar eigen huis te blijven. Ondanks de inzet van 
vele mensen uit haar buurt. Ze ging ook niet 
graag weg uit "haar Lentfertstraat", maar het 
ging niet meer. Ze is slechts kort in St. 
Maartens-Stede geweest. Vanaf april 1997. Nu 
ze niet meer bij ons is zullen we haar missen. 
Haar stem, haar mening en haar liefde voor de 
sport. We gunnen haar de rust waar ze naar ver
langde. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel· 
ling na het over1ijden van onze zus, schoonzus 
en tante, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Als je overmorgen oud bent 
wie zal dan je bed opmaken 
en wie doet de kleine zaken 

De familie 

en wie zorgt er voor je brood? 
En wie zal er blijven waken 
op de avond voor je dood? 
Als je overmorgen oud bent 

zo oud dat je oren tuiten 
wie zal je neus dan snuiten 

en wie helpt je om op te staan? 
En wie zal je ogen sluiten 

als ze niet vanzelf dichtgaan? 

Jules de Corte 




