
Ter dankbare herinnering aan 

DRINA BOELENS 

echtgenote van 

HARRIE CREMERS 

ZiJ werd geboren op 4 juli 1932 te Heeze. Na een 
voorbeeldig gedragen ziekte, waann ZIJ tiJdig het 
Sacrament van de zieken ontving , overleed ze thu1s 
temidden van haar gez1n op 1 juni 1984. WiJ hebben 
afscheid van haar genomen met de eucharist1ev1enng 
op 5 juni 1984 en haar te rusten gelegd op het kerkhof 
te Heeze. 

Dnna heeft blij geleefd en blijdschap gebracht biJ vele 
anderen Ze deed dat schiJnbaar moeiteloos door 
ZIChzelf te geven zoals ze was. Ze was verrukkelijk 
spontaan en open en ze hield van de mensen. Van 
allemaal, maar er waren natuurlijk mensen, die voor 
haar meer dan gewone betekenis hadden. 
Dat was de vriendenkring en de familie. In de dagen 
van haar ziekte bleek hun trouw: ze lieten haar niet 
in de steek en waren haar zeer tot steun. 
Bovenal was haar gezin haar lief. In overgrote zorg 
was ze er altiJd mee bezig. In d1epe eenheld met haar 
man wilde ze graag de beste waarden van het leven 
overdragen aan haar k1nderen: ze zorgde voor gezel
ligheid, haar huis stond altiJd open. 

Ze leefde haar kinderen de liefde voor en gaf hen veel 
vertrouwen. Ze schonk hen liever aandacht en 
warmte dan materiële goederen. 
Harne en de Jongens zullen haar verschrikkeliJk mis
sen, maar samen proberen ze 1n haar geest verder 
te gaan. 
Haar ziekte heeft ze bewonderenswaardig gedragen. 
Ze wilde zo lang mogelijk de zorg blijven dragen voor 
haar gez1n en zo lang mogelijk bewust aanwezig bliJ
ven bij al de mensen die haar lief waren, terwiJl de 
innerliJke houding van gebed en overgave haar noo1t 
verliet. 
God moge haar belonen. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij de ziekte en 
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Harne, Albert. Henry, Ruuden Margret, Johan 


