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IN MEMORIAM 



ai 1 ba e "iP 

Frederik Antoon Laurent Rörink 
ed'ng 0 

Helena Maria Sandermk 
geboren 5 september 1907 t• Enschede overleed 
h11. na voorzien Ie zijn van het H Sacr•menl der 
zoeken, 1n het ziekenhuis aldaM, op 23 ap11I 1980. 

De handen die het orgel besp,•IC:en z n stil ge. 
va len • Z 11n werk dat "em zo ra aan ne: 
hart lag. dat hom oag on dag ui! cpe s•e e• Oa' 
s1eeds weer i ,.. bere1owllllge 1n1et vroeg, is g~

daan Het ""' · ". s moe1h1k te beseffen en te 
aa~vaa•den o"· Fr ts Roronk u11 ons midden os 
Heggenomen. aal z r we1k ten einde 1s en dat 
h• er l'•et meer zal z. n om 1<erkel11ke hoogtL -
dagen luister b11 re zenen en huwol11ksm1ssen en 
b•grafenossen te begeleiden. 
Wie hem beter kende begreep de kwelsbaarheod 
van 211n gevoelige natuur, waardoo1 h11 geen ant 
.voord kon ge;en op onbegrop en hij zo moe1lqk 
kon werken waar geen waarde•1ng was of saam
ho11gh11d 
In de bescheiden. trouwe toew11d1ng aan ZIJM !aak 
als d1rtcieur·organist va~ het oercch1e e zang" oor, 
van d• oameskor• n van de Mamnu$ker~ en oe 
Maria G ooorte<~rk en Ml 01n1<elzoekenhu1s. vond 
h11 de vervul11n9 ~an z11n levensroepm;i Met on 
vermoeiba ro 1nspann1ng en diepe godsv•ucht heeft 
hij 1r Qrote eenvoud on ál zqn werk aan die 
ro• pong beantwoord. 
Een druk. zorgzaam en we lb•steed leven os af· 
gesloten Voor z11n vrouw L en1e, waar h11 1n een 
geluk>ig hu.velqksleven steerls weer het rustpunt 
vond dal 211n gevoelige natuur zo nod'g hao 
moet dil • bof het ove•ste pende ve•droet dat op 
haar af•oml een grotP en blijvende troost Z•jn 
Zijn fam1he en de hele ~erkgemeenschap •an 
Lcsser de i'lj 35 jaar lang zo trouw geooend 
hee!r zullen ~et oeelo van deze oprechte meos 

~n vrome chresi.~n in gro1e darkoaariie10 be11Waren . 
W 1 zullen hem heel erg missen. mui z11n ge· 
troos: aoor oe goedheid, harteh:Kne10 en vrot"d · 
scnap die van nem ootg1ng 
Dat a•oen 01e hem kenden en v.aardeeroen hem 
9eaacht1g l>lqven en bidden • 

Heer, geef hem de eeuwige rust 

Dankbaar voor Uw medele n. 
LPn P. Rörin~ Sanderink. 

HIERNA 
Wanreer mo n werk gedaan zal z11n 
M11n adem <~il. m11n 09en dicht, 
Geneest m11 van do laatste p11n 
D t nooit verloren vergezocht: 

Er leeft een God, die a•l•s schiep 
Wat z1chtbaa• en onzichtbaar ts 
D e tnlj tot z, n aansc~ouw1ng roep 
Ut ondoorgrondbre duoster•rs 

Voorafgete• end loopt Zr pad 
o"ars tegen m11n begeerter '"· 
Doch d•e ok 't liefst h •b 11efgehao 
Gaf aa 0 mijn heil ZIJ' erst begon 

Anton van Duinkerken 


