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In Memoriam Lex Crijns 
 

Lieve Betsy, kinderen, 
kleinkinderen, familie en 
aanwezigen. 

 

Lex Crijns was vanaf 24 
september 2002 een 
Rotary lid in hart en 
nieren.  We hebben hem 
meegemaakt in 
verschillende commissies 
en als voorzitter. Het 
maakte hem niet zoveel 
uit welke taak hij kon 
vervullen binnen de club, 
hij deed het steeds met 
veel toewijding en was  
altijd op zoek naar nieuwe 
leden, nieuwe activiteiten 
en goede doelen.  

 

Lex was ook de man die nieuwe leden begeleidde, voor 
hun was hij een mentor en vraagbaak. Daarnaast was hij 
een bemiddelaar bij moeilijkere kwesties binnen de Club 
of in privézaken. Hij had voor iedereen een luisterend 
oor of een weloverwogen advies en als hij niet meteen 
een antwoord had dan zei hij: “Daar denk ik even over 
na, daar kom ik op terug.” Daarin verzuimde hij nooit, 
dat was typisch Lex, en zo werd hij voor velen een 
vriend. 

 

  



 

 2 

Lex kende veel mensen en veel mensen kenden Lex. Hij 
kon met iedereen omgaan, jong en oud binnen Rotary 
maar ook daarbuiten. Dat was bijvoorbeeld merkbaar bij 
een van onze jaarlijkse activiteit op de markt in Sittard. 
Als we daar waren en Lex was even zoek dan stond hij 
meestal weer met iemand te praten en probeerde hij de 
man of vrouw te overtuigen 10 euro te doneren voor 
een cadeautje voor een kind uit een kansarm gezin.  

 

Tijdens de verschillende gezamenlijke reizen en 
uitstapjes zagen we de meer ontspannen Lex, met zijn 

ondeugende ogen, spitsvondige opmerkingen en zijn 
kenmerkende humor maar altijd geïnteresseerd in de 
verhalen en belevenissen van anderen. 
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Voor Lex stond “ 
Service Above Self 
” hoog in het 
vaandel en 
daarom werd Lex 
door zijn eigen 
Rotary Club 
Sittard in 
december 2014 
voorgedragen 
voor een “Paul 
Harris” 
onderscheiding. 

Dit  voor zijn rol als uitdrager / ambassadeur van de 
achterliggende idealen van Rotary. Zowel binnen Rotary 
als daarbuiten. Deze onderscheiding werd hem in het 
bijzijn van Betsy overhandigd. 

 

Het is niet de eindbestemming 
die de reis memorabel maakt, 
maar het gezelschap, de 
vriendschap en de vreugde die je 
langs de weg hebt gedeeld. 

 

Wij zullen Lex missen als 
verbindende kracht in onze club, 
maar bovenal als aimabel en 
integer mens en een goede 
vriend.  

 

Rest mij nog namens alle leden 
van Rotaryclub Sittard te zeggen: “ Chapeau Lex Crijns ” 


