BR FRUMENTIUS ROESTENBURG
geboren te Rotterdam op 26 mei 1910
overleden te Dongen
op 24 april 2004

Fons Roestenburg was een leerling van de St. Janschool in Kralingen, waar het onderwijs gegeven werd door de
Broeders van Dongen, en evenals een aantal van zijn schoolgenoten raakte hij geïnspireerd door wat hij van
zijn onderwijzers zag en beleefde, en zo vond hij de weg naar Dongen, enkele jaren later gevolgd door zijn
broer.
De kweekschoolstudie werd onderbroken door het noviciaat, waarin Pons broeder Frumentius werd, en in
1930 bekroond met een onderwijzersdiploma. Er volgde een lange loopbaan in diverse scholen te Vught,
Valkenswaard, Dongen en Moergestel, waarbij in de lessen van br. Frumentius de muzische vakken een zekere
voorkeur genoten. Ook had hij een aandeel in buitenschoolse activiteiten, o.m. als jeugdleider. Ruim twintig
jaar combineerde hij de leiding van de school met die van de communiteit. Consciëntieus van aard vatte hij zijn
taken ernstig op en zo heeft hij lange jaren van vroeg tot laat gewerkt. Als overste was hij er een van het
klassieke model, die duidelijk kon formuleren wat er van de broeders verwacht werd, maar die hen daar ook
overigens consequent in voorging.
Met de grote veranderingen in geloven, kerkzijn en maatschappij, die zich in de zestiger jaren aandienden, had
hij aanvankelijk veel moeite en het is de vraag of hij er ooit echt mee heeft leren leven. Ontheven van de
verantwoordelijkheid voor anderen leefde hij op - zelf bleef hij de gewetensvolle religieus die hij altijd was, in
hoge mate dienstbaar en uiterst sober voor zichzelf.
Er zouden hem in Vught, een plaats die zijn liefde had, nog vele jaren gegeven zijn, waarin hij zijn vaardigheden
met tekenstift en penseel verder ontwikkelde en ook anderen in zijn kennis en kunde liet delen. Een vrijwel
totale doofheid bracht hem gaandeweg in een isolement. Voor het overige nog zeer vitaal, kwam hij bijna 90
jaar oud in het Broederhuis Glorieux in Dongen wonen. Hier vierde hij in september 2003 dankbaar het unieke
jubileum van 75 jaar professie. De periode daarna gaf een voortdurende achteruitgang te zien, die tenslotte
uitliep op een fatale ziekte van enkele dagen.
Br. Frumentius heeft zijn eenmaal gegeven woord van trouw op een niet alledaagse wijze gestand gedaan. Van
geven heeft hij geen probleem gemaakt en daarom mogen wij erop vertrouwen dat Hij die zich in
edelmoedigheid niet laat overtreffen zijn trouwe dienaar tot zich heeft genomen om hem te laten delen in een
volheid van leven die voor ons onvoorstelbaar is.

