In dankbare herinnerÍng aan

dan kon er met vertrouwen een beroep gedaan
worden op Sjang. In zijn werk was hij altiid secuur

Sjang Kremers

pas tevreden als het goed was. Om ziin trouwe inzet
werd hii koninklijk onderscheiden.

echtgenoot van

46 jaar was hij gekouwd en het gezin mocht in al
die jaren een hele mooie tijd beleven. Pap gaÍ ons
door zijn voorbeeld waarden en noÍrnen mee. Hij

Karla Kremers-WeiB
Sjong werd geboren te Zeeland ín Noord-Brabont

op 20 december 1936. Híi ouerleed thuis op 13
iulí 2014, in de leeftíid uan 77 joar, gesterkt door
het Sacrament uan de Zíeken.
Pap voelde zich begin april niet helemaal Íit, en
dat was niets voor hem, gedreven als hij was en
gewend om altijd bezig Ie zijn. I-Iij was altijd een
doorzeiter en dat gaf hij ook mee aan zijn gezin,
maar van deze z\ekte kon hij niet winnen. Zeker

laatste weken ging hij ineens heel sterk
achteruit. Het viel hem zwaar. En alhoewel we
nog maar nauwelijks beseffen dat hii er niet meer
is, zijn we met hem opgelucht dat hij nu rust

wist altijd rust te bewaren. Harmonie

-

Hii was jarenlang actieÍ in Rimburg, met name
voor de fanfare en voor de kerk. Hij droeg samen
met ziin vriend Jean Paulssen jarenlang de
organisatie van de dorpsÍeesten en als er iets
moest gebeuren voor de fanfare of aan de kerk

zeker ook in zijn eigen gezin

-

We zullen hem missen. Hii laat een grote leegte

achter. Pap, opa, Siang, we zeggen je dank voor
alles wat je hebt gedaan en betekend.
We wensen en bidden je toe dat ie nu bii God mag
Ieven, in rust en vrede voorgoed.

de

gevonden heeft na een moeilijke tijd.

fussen

ging hem
zeeÍ na aan het hart. Trots was hij op ziin beide
kleindochters, die graag kwamen en met wie hii
graag op pad ging.
mensen

Karla, kinderen en kleinkinderen
De familie ís u zeer erkenteliik voor alle blijken van
medeleven na het overliiden en bij de uitvaart van
Sjang.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal
plaatsvinden op zondag 31 augustus 2074 om
10.00 uur in de kerk van de H. Drievuldigheid te
Rimburg.

