
Tot op de dag vóór zijn overlijden 
is hij in gelovige trouw ter kerke ge
gaan: zijn geloof kende twijfels, zijn 
trouw aan de Kerk was opbouwend 
kritisch, maar dit alles betekende voor 
hem diepgang en levenswijsheid. 

Wij zullen hem erg missen, vooral 
Moeder, die zozeer zijn zorgzame 
nabijheid nodig had. 

Mogen Gods Licht en Liefde hem 
nu blijvend doorstralen en moge vanuit 
de herinnering aan hem, kracht ge
schonken worden tot verder leven in 
grote saamhorigheid. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven. 

Mevr. M.B.J. Cramer-de Zwager 

kinderen en kleinkinderen 



In dankbare herinnering aan 

NICOLAAS WILHELMUS 
CRAMER 

echtgenoot van 

MARIA BERNARDINA 
JOHANNA DE ZWAGER. 

Hij werd geboren op 5 augustus 1911 
te Haarlem en overleed, nog gesterkt 
door het Sakrament van de zieken

zalving, op 14 december 1987 te 
Enschede. - De Eucharistie bij zijn 
uitvaart werd gevierd in "De Goede 

HerderH -kerk te Enschede op 
18 december d.o.v., waarna de 

crematie volgde te Usselo. 

t 
Geheel onverwacht is hij gestorven, 

zo maar Ineens geroepen uit dit leven, 
weg van zijn vrouw, met wie hij bijna 
een halve eeuw lief en leed gedeeld 
heeft. 

Hij ging rustig en stil zijn weg door 
het leven: zo was ook zijn laatste 
gang: even rustig de Kerstpost weg
brengen. Hij kwam niet meer thuis ... 

Voor allen die van hem hielden en 
van wie hij hield, is dit plotseling 
sterven zo onbegrijpelijk. 

Het gezin Cramer had 5 kinderen, 
die aan hun Ouders het geluk van 
11 kleinkinderen schonken. 
Naar hen allen gingen hun grootste 
liefde en belangstelling uit. Zo waren 
zij ieder op eigen wijze heel intens bij 
hen betrokken. 

Vanuit zijn gezin wist Vader zich 
in zijn werk dienstbaar te maken voor 
zijn medemensen: niet alleen binnen 
zijn beroep bij de politie, maar ook in 
bestuursfuncties en in vele uiteenlo
pende activiteiten. - In alles was hij 
stipt en een perfectionist, naar zich
zelf toe allereerst. 

Hij was dankbaar voor zijn gezond
heid, hij genoot van de natuur in 
eigen land en ver daarbuiten; hij leef
de zich volop uit in talrijke hobby's. 

Hij luisterde heel intens en gaf dan 
helder en bondig zijn eigen visie. 

z.o.z. 


