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In dankbare herinnering en eenvoud 
gedenken we 

DINA JOHANNA HELENA 
AUST 

Zij is op 81-jarige leeftijd op 25 januari 
1992 na de Eucharistieviering in de pa
rochiekerk van de H. Maria Geboorte 
te Losser te ruste gelegd in het graf 
bij haar man HEINZ ZURHORST op 
het kerkhof naast de kerk. 

Als een kaars is haar leven uitgegaan 
maar als een helder licht blijft zij ons 
als moeder, grootmoeder en overgroot
moeder voorgaan. 
Dat was een opdracht voor haar die ze 
zeer gewetensvol heeft vervuld. 
Zij was moeder en zakenvrouw tege
lijk. Dat vulde haar leven helemaal. 
Altijd zocht ze naar vrede, hield ge
weldig van gezelligheid. ledereen voel
de zich bij haar thuis, ook omdat ze 
nooit over anderen praatte. 
Ze was zorgzaam van nature. Men 
noemde haar ,zus'. Haar moeder heeft 
ze vroeg verloren en moest op jonge 
leeftijd haar plaats innemen; Ook in 
haar huwelijk bleef ze zorg dragen 
voor drie broers van haar. 

De oorlogsjaren waren voor haar en 
haar gezin de donkerste bladzijden uit 
haar leven . Maar een sterk geloof, 
doorzettingsvermogen en hulp van an
deren hielpen haar daar doorheen. 
Toen haar man in 1981 overleed, 
,overleed' zij ook een beetje. 
Het werk en de zorg voor Hennie heb
ben haar op de been gehouden. 
In de stilte van de nacht is zij gestor
ven. In het gezin van haar dochter 
heeft ze de warmte van het leven mo
gen ervaren, ook toen haar krachten 
afnamen. 
Nu bidden wij voor haar: 
Zij moge rusten in vrede. 

Eén die ver weg was 
kwam nader tot mii in de ochtend, 
en nog nader toen de 
nacht haar wegnam. (Tagore). 

Voor uw meeleven, voor uw aanwezig
heid bij de uitvaart en begrafenis zijn 
wij U zeer erkentelijk. 
U was een echte steun voor ons allen. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


