
Naarmate Christus' getwge bij u ingang vond, zi1t 
gij in ieder opzicht n1k begiftigd met alle gaven van 
woord en kennis. Ht/ zal u doen standhouden tot 
het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van 
de Heer Jezus. (1 Kor 1, 5. 6. 8) 

HENDRIKUS JOHANNES FRANCISCUS 
ROETGERINK 

onderscheiden met het kruis 
"Pro Ecclesia et Pontifice" 

Geboren te Saasveld op 2 november 1906, aldaar 
gedoopt. Hij trad 1n het huwelijk op 21-5-1958 met 
Hendrika Johanna Schabbink in de St. Stephanus
kerk te Hertme. Het huwelijk werd gezegend met 
2 kinderen. Hij heeft zich tientallen jaren ingezet 
voor de muziek van de kerk en dorpsgemeenschap 
en werd daarom onderscheiden. Hij overleed te 
Saasveld op 16 september 1984, na voorzien te 
zijn van het sacrament van de zieken en werd 19 
september 1984 op het kerkhof te Saasveld 
begraven 

Zijn leven werd gekenmerkt door een sterke en 
zeer persoonlijke ondemem1ngsz1n. Hij had in dat 
opzicht het bloed van een kunstenaar. Zijn grote 
en veelzijdige muzikale begaafdheid heeft zijn le
ven voor een belangrijk deel bepaald door de inzet 
van zijn talenten voor de gemeenschap. Hij was 
altijd voor anderen bezig en het zich daarbij vaak 
leiden door nieuwe opvattingen. Zonder het traditi
onele te verwerpen. had hij veelal eerst aandacht 
voor het nieuwe en voor vooruitgang. Tot op hoge 
leeftijd kon hij vernieuwingen 1n kerk en maat
schappij huldigen. 

Z11n leven had hij verankerd in God voor wiens 
kerkgemeenschap hij buitengewoon veel overhad 
Hij leefde heel pnnc1p1eel en getuigde 1nz1jn laatste 
levensdagen, dat hij zonder angst voor Onze Lieve 
Heer kon verschijnen. 

Mensen zoals hij z11n er niet veel, heel eigen 1n 
levensstijl en opvattingen, 1n aandacht en inzet. 
Zijn welbesteed leven 1s op aarde ten einde. 
Hij ruste in vrede. 

Riek Roetgerink-Schabb1nk. de kinderen Herman 
en Antoinette danken u hartelijk voor uw medele· 
ven betoond tijdens zijn ziekte. overlijden en de 
begrafenis van mijn lieve man en van onze dier
bare papa. 

Saasveld. september 1984 
Kon1ngsweg 2 


