


In dankbare hennnenng aan 

Sjaak Fenders 
• 21-04-1920 cc Heerlen 

t 28-01-2003 ic Geleen 

echcgenoor van 

Truus Delbressine 

De ZCS\\Ckcnd1enst zal ge,ierd worden op zaterdag 

l5 maan 2003 om 19.00 uur. in de O.L \'rouw Hulp 

der Chnstcncnkcrk te t\ieuwdorp - Stein, gelegen aan de 
Heist eeg. 

De fam1he is u dankbaar en crkcmclijk voor uw mede· 

lC\·en en >teun betoond njdcns de z1ck1c >ten en en 
af<;Che1d \'3.n hun dierbare. 

Na op jeugdige ledu_jd re zijn begonnen ah, huis· 
o;ch1ldcr o ;1. bij z11n zwager m Heerlen, \'errullde hij na 
ziJn huwchJk met mam al snel de kwao;r voor "hun" eigen 
zaak. waar hij al ZIJn energie in stak. wam werken was Z1Jn 
lust en IC\·cn 
Als rode draad hep de muziek door ZIJn lt\·en 
Eerst ab. nolllit en daarna als sa.xofomst bclcddc hiJ . met 
al die muzikale n1cnden. menig plezteng uunJC 
Totdat cmd pren zeventig de cara zich langzaam maar 
zeka meester ,.an hem maakte. Werken en muziek gingen 
stee<h mot:il1Jker en htJ fixeerde zKh meer en meer op de 
scnJd tegen ziin ziekte. 
Lovenswaardig was het, hoe hard hij voor zichzelt was m 
die >tnjd. want toegeven aan de langzame maar slopende 
aftakeling wou h11 beslist met. 
Bewondermswaardig was het dat hiJ de zorg voor mam 
na haar hcl"'enmfarcc ondanks alles nogpren \'Olledig op 
zKh nam 
\'ed plezier bt:lccfdcn ZIJ nog samen aan het 'coercn' door 
Zutd Limburg en de bezoeken aan zijn oudo;ce brc>er Hub 
en came nlla op de zaterdagen. 
Gemeten deed h11 van ztJn l<leinkmderen en trots " ".b htJ 
dat de muziek ook m de derde gencraue ,·oon leeft. 
HIJ wa; een echte lcvensgemecer. ondanks de moeilijke 
laacsre pren Dankbaar Zijn "ij dat hiJ, m het biJziJn van 
zijn dierbaren, \Ted1g en rustig is ingeslapen. 

De.- ttrijd, U jtdr~ /ut U jOed jtMl'Ud. 

RMt l(J4, ZA.CÁt. 

Truus • \\'im - Gerry - Ivo • E:.ther 


