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In dankbare herinnering aan
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Paul werd geboren in Ubach ouer Worms op 7 nouember 7926. Hij ouerleed
in het ziekenhuis te Heerlen op 77 julí 2009, in de leeftijd uan 82 jaar.

We hebben hem begeleid naar het crematorium te Heerlen, fra een

eucharistieuiering in de kerk uan St.-Jozef te Waubach-Groenstraat op
woensdag 22 juli 2049.

Pup, wat kun je zeggen als je jouw sterven van zo kortbij meemaakt? Sinds je

zware infarct twee maanden geleden was het leven erg zwaar geworden.

Stilaan ging je meer en meer achteruit, totdat je de laatste dagen helemaal
op was. Wat dat betreft, l«ruam je overlijden als een verlossing.

Maar wat zullen we je missenl Zeker als je meer dan zestig jaar getrouwd
bent en sarnen dankbaar mag terugkijken op een mooie tijd. Jouw dochter
en kleindochter waren alles voor je en verliezen in jou een geweldige vader
en een fantastische opa.

Je leven is niet altijd gemakkelijk geweest. Je hebt je eigen ouders jong

verloren en je was nu de laatste van de tien kinderen Cremers. Rond je
vijftigste ben je zeer emstig ziek geweest. Maar je hebt zeker ook van het

leven genoten. Muziek was je passie: 32 jaar speelde je op allerhande
gelegenheden in je orkest. Mede daardoor kende je heel veel mensen in
Ubach over Worms en omgeving. En voor een grapje was je altijd wel te

vinden.

Pau[, Pup, opà, met groot verdriet in ons hart en met het lege gevoel dat je

achterlaat, maar ook met de opluchting dat jou en ons een lange lijdensweg

bespaard is gebleven, zeggen we je dank voor alles wat je voor ons hebt
gedaan en betekend en bidden we voor je dat je bij God vrede en eeuwig
leven mag vinden, samen met allen die je in de dood zijn voorgegaan. Rust

zacht.

Troudje
Annie en Marius
Daphne en Patricia

De familie is u zeer erkentelijk voor a[[e

overlijden en bij de uifuaart van Paul.
blijken van medeleven na het

U bent uitgenodigd uoor de zeswekendienst die zal plaatsuínden op zondag

30 augustus om 713A uur in bouengenoemde parochíekerk.


