
M oge dit p laa tj e voor U een dankbare 
hëri nner ing zijn aan - en een vraag 

om gebed voor 

Maria Johanna Rouing 
echtgenote va n 

Joseph Antonius Aust. 
Z ij werd geboren te Losser op 1 de
cember 1920 . Nog vrij plotse l ing is zij 
overleden te Glanerbrug op 11 decem 
ber 198 4. 
M et een pl echtige Eucharistievie ring in 
de kape l van het Or. A riënstehu is heb· 
ben wij op 14 december afscheid van 
haar genomen. 

W e zijn geschokt door de dood van 
deze vrouw en moeder. .'. A ltijd zorg 
zaam voo r haar man, zoa ls hij het was 
voor haar, besefte zij, dat haar heen 
gaan hem veel verdriet zou doen. 
Ook aan haar kinderen heeft zij alles 
gegeven, wat in haar vermogen lag. 
H et kruis is aan haar leven niet voor· 
bij gegaan. Vooral de laatste jaren 
heeft zi j geeste l ijk ve el geleden. Voo r 
haar naaste familie en goede vr ienden 
was er de pijn, dat z ij haar daarb ij 
haast niet meer helpen konden. 

Diep gelovig in haar hart, mogen wij 
haar nu toe vertro uwen in de handen 
van de Vader in de heme l. Gelovend 
in J ezu s' woord: ,, Ik ben de verrijzen is 
en het leven : alw ie in M ij ge loof t zal 
léven, ook al is hi j gestorven", bidden 
wij, dat zi j nu de eeuwige rust gevon
den heeft in God, waarnaar zij hier op 
aarde zo rusteloos gezocht hee ft. 

W ij danken U voo r uw harte lij kheid en 
medeleven ti jdens het leven en b ij de 
dood van mi jn vrouw, mijn moeder en 
schoonmoede r. 

J . A . Au st 
Oiny en Jan 


