


In onze gedachten en daden zal dank
baar blijven voortleven 

HERMA!li RORINK 
echtgenoot va:i 
Riek Kolbrink 

Op 26 mnart J 922 werd hij te Loi<ser 
geboren, op 19 november 1982 overleed 
hij na een langdurige ziekte. Hij is bij 
zijn sterven gesterkt door het Sa<:rament 
van de zieken. Na 'n Eucharistieviering 
in de Drieëcnheidskerk te Oldenzaal was 
zijn laatste gang naar het crematorium 
in Usselo. 

Wij hebben geen grote woorden nodig 
om aan hem terug te denken. Hij zelf 
hield daar niet van. En woorden zouden 
toch nooit kunnen beschrijven wat hij 
voor ons als man en vader, als opa 
en vriend betekend heeft. Levendig 
staat hij ons voor de geest. Zoals hij 
was, zo leeft hij in ons voort. Herman 
was In hart en nieren een Twentenaar, 
een man met een geweldige vechtlust, 
voor zijn bedrijf, voor zijn gezin, maar 
ook voor zichzelf. Met een ijzeren disci
pline probeerde hij tegenslagen te boven 
te komen; deze houding openbaarde zich 
het sterkst tijdens zijn ziekte. 

Hij wist zich daarbij te·;ens ook gc:steund 
door z:jn vrouw en kinumen, <L~.· s oeie 
\ricn:::en. Zijn gelovig-zijn l:eleefde h:j 
o;:> ::ijn geheel eigen manier. Met Gods 
Schepping kon hij goc..: o:.1~a:m. Zijn 
Eefde voor de natuur, met name voor 
het paard kwam ster1'~t!-uitdrukking 
in zijn werk voo: de.~~';':~:~°'(Jitgaande 
van de stelling: als je ergens aan begint 
meet je doorzetten. Herman heefl dit 
gepraktiseerd, waarbij hij recht door 
zee ging en niets hem te veel was. Hij 
geloofde in mensen, hij geloofde in een 
wereld, die je met hard werken en een 
hoog moreel bewoonbaar kunt maken. 
Daarin is hij ons voorgegaan en daarom 
willen wij bidden tot de Heer van alle 
leven: goede God, wij vertrouwen zijn 
leven aan U toe, schenk hem de vreugde 
van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde en help ons, die achterblijven te 
vertrouwen op U en elkaar. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte 
van Herman en m deze moeilijke dagen 
zijn wij U erg dankbaar. 

Rick Rorink - Kolbrink 
kinderen en kleinkinderen 


