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Een dankbare en blijvende 

hennnenng aan 

Gezina Maria Johanna 
Aust- Borg 

die op 13 september 1914 in Losser 
geboren werd. Ze was gehuwd met 

Johan Jozeph Aust, die in 1958 overleed. 
Op 9 februari 2000 is zij, na een 

kortstondige Ziekte, nog onverwacht 
overleden. 

We hebben haar op 12 februari, na de 
Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, te 
rusten gelegd op het R.K. kerkhof, in het 

graf van haar man. 

Met veel verdriet, maar zeker ook met veel 
dankbare herinneringen moeten we 
afscheid nemen van een zeer zorgzame 
moeder en oma. Ze had het in haar leven 
niet altijd gemakkelijk. Jarenlang zorgde ze 
voor haar zieke man, die veel te jong over
leed. Moeder bleef achter met drie jonge 
kinderen. 

Maar ze was een sterke vrouw, die met 
hard werken zorg droeg voor haar gezin. 
Daarnaast stond ze klaar voor iedereen die 
een beroep op haar deed. Met haar enige 
kleindochter Amanda had ze een speciale 
band. Ze leefde vanuit een d1ep geloof en 
met name bij Maria vond ze de nodige 
steun en kracht. Toen haar zoon Jo jaren
lang alleen was, nam ze ook voor hem de 
zorg op zich. Ze was blij, dat hij Truus leer
de kennen. Moeder leefde volgens een vast 
ritme en zo kon ze ook terugzien op een 
lang leven in goede gezondheid. Werken, 
fietsen en zwemmen hielden haar tot het 
laatst vitaal. Vorig jaar onderging ze een 
zware operatie, die ze met haar sterke wil 
goed overleefde. Vrij plotseling moeten we 
haar nu uit handen geven, maar we gunnen 
haar de rust na dit welbestede leven. Dat zij 
nu, samen met pa leven mag 1n de Liefde, 
de Vreugde van God. Moeder, oma bedankt 
voor al je werken en zorgen voor ieder van 
ons. Rust in Vrede I 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlij
den van onze zorgzame moeder, schoon
moeder en oma. 

Kinderen en kleindochter 


