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Wîl in dankbaarheid gedenken 

Joseph Antonius Aust 
Geboren te Losser op 5 februari 1912, 
Sinds 11 december 1984 weduwnaar 

van 
Maria Johanna Rouing. 

Gesterkt door het H. Sacrament der 
zieken in de vrede van Christus over
leden te Enschede op 20 november 
1989. Met een plechtige Eucharistie
vienng 1n de kapel van het Dr. Ariens
tehuis te Glanerbrug hebben wij op 
24 november afscheid van hem ge
nomen. 

Al zullen wij onze goede vader en lie· 
ve opa erg missen, we ZIJn tegelijk ver
vuld van dankbaarheid voor al wat hij 
voor ons betekend heeft en dat God 
hem nu uit zijn lijden heeft verlost. 
ZiJn gezin stond steeds centraal in zijn 
leven. Daarvoor heeft hij hard gewerkt 
zolang hij kon. Zijn vrouw en kinde
ren betekenden álles voor hem. 
Al was hij een man, die moeilijk uitte 
wat er in hem omging: de dood van 
Miny en van moeder heeft hem heel 
intens aangegrepen. 

Eenieder steeds in zijn waarde latend, 
leidde hij sindsdien een wat terug ge
trokken leven, dankbaar voor net mee
leven van zijn dochter en schoonzoon, 
zijn familie en trouwe vrienden en in· 
tens gelukkig vooral met zijn kleinkin· 
deren. 
Maar het verlies van wat hem dierbaar 
was geweest deed hem, samen met 
zijn minder goede gezondheid, steeds 
meer verlangen naar het moment, dat 
God ook hem roepen zou. Als de man 
Job uit de H . Senrilt heeft God hem 
op de proef gesteld. 
Maar omdat ook hij, ondanks alles, 
zijn Schepper trouw gebleven is, ge
loven wij, dat God óók hem nu nog 
veel meer zal terug schenken in een 
vreugde, die geen einde kent en waar
naar hij hoopvol heelt uitgezien. 

Wij danken U voor uw hartelijkheid en 
meeleven tijdens het leven en bij de 
dood van onze vader en opa. 

Diny en Jan 
Loes 
Jette 


