
Met grote waaroenng en oankbaarhe1d zullen WlJ '1n 
onze herinnering en ons gebed bl11ven denken aan 

Zuster Gusta (Gervas1a) 
Anna Maria Augusta Graus 

Ze werd geboren op 3 oktober 1929 1n Den Bosch en 
overleed op 26 1anuari 1992 1n Sch1Jndel. 
Ze sloot zich aan b11 de Congregatiegemeenschap 
van de Zusters van Liefde te Sch1Jndel op 4 augustus 
1949. Op 30 1anuari 1992 hebben we haar, na een 
plechtige Eucharistieviering, te rusten gelegd op het 
kloosterkerkhof van het Moederhuis. 

Leven. 
delen wat 1k heb, geven wat 'k ben. 
Zuster Gusta heeft het waar gemaakt. ten einde toe. 
Met haar karaktervolle persoonlijkheid 
heeft ZIJ veel voor anoeren beteKeno 
Een leven. gevuld met goedheid en begrip· 
werkend. zorgend en bezorgO, opstano1g soms, 
betrokken. recht door zee. open en eerhJk. btJ al 
wat om haar heen gebeurde. 
Z11 was een trouwe vereerster van 
de Zoete Moeder van Den Bosch. 
Jaarh1ks ging ze op bedevaart naar haar 
geheide Lourdes· werkend in de keuken. zorgend 
voor zieken Het was haar lust en leven. 

Een vrouw. 
die zich inleefde 1n nieuwe situaties. 
01e de moed hao steeos opnieuw te beginnen. 
Ze gaf haar arbeid 1n gezonde dagen 
ze gaf hartel11khe1d en .1efde aan velen 
Het werk "'aar ZIJ van hield, er kwam te vroeg een 
einde aan het zwaarste kruis dat z11 te dragen had 

niets meer te kunnen doen voor anderen. 
Door een ernstig slopende ziekte 
brokkelde haar lichaam af. 
Hoe zwaar haar krUIS ook was 
hoe diep z11 haar machteloosheid voelen moest. 
haar glimlach bleef, zonoer klagen. 
dankbaar voor de zorg van vele handen. 

Gusta, rust nu maar uit: 
je hebt 1e str11d gestreden. 
Wie kan begn1pen wat 1e in ie hart hebt geleden? 
Wie kan voelen wat voor angst en 
duisternis ie hebt doorstaan? 
We z11n ie dankbaar voor 1e moed, 
waardoor 1e goede en slechte dagen in 't leven 
kon accepteren 
God heeft nu de kroon op 1e levenswerk gezet 
oat ie zoveel 1aren als zuster van liefoe 
1n Z11n kracht hebt onoernomen. 
Voor iou begint de eeuwigheid. 
Een nieuw begin, een nieuwe tijd: 
Gods antwoord op mensehJke liefde en trouw 

W11 zi1n u dankbaar en erkentelijk voor uw belangstel
ling en medeleven tijdens de ziekte en het overliJden 
van Zuster Gusta. die zoveel voor ons betekende. 

Famolle Graus. 

Zusters van Liefde. 

Sch11ndel. 30 1anuari 1992. 


