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HOE LANG HEB IK NOG?  
 
Er blijft steeds minder tijd over om nog te kunnen 
doen, wat ik graag wil. Dat besef dringt zich aan mij 
op, nu er weer een jaar voorbij is. Het emeritaat na-
dert, al ben ik daar nog lang niet aan toe. Van een 90-
jarige collega kreeg ik bij mijn laatste bezoek enkele 
boeken mee. Hij bouwt zijn bibliotheek af, terwijl ik de 
mijne nog altijd uit zit te breiden. Bij herhaling houd ik 
me voor om geen boeken meer mee te nemen van de boekenmarkt, maar een dag later kan ik het toch niet 
laten. Dan vormt het sterven van Desmond Tutu de aanleiding. In de Martinushof lag namelijk een biografie 
van hem. Uiteindelijk loop ik met zeven betaalde boeken de deur weer uit.  
 
Mij is wel duidelijk dat ik in Markelo niet de enige ben met interesse voor geschiedenis, politiek of religie. Dat 
leid ik af uit de namen die voorin staan geschreven in tweedehandsboeken. Toch kom ik weinig mensen te-
gen, die vragen naar een cursus of gespreksgroep over geloof. Natuurlijk spelen omstandigheden een rol en 
mag je blij zijn met iedere belangstellende. Maar het kan anders. Terwijl sommigen hier afstand doen van 
bijbelboeken, zijn vervolgde christenen elders al blij met een afgescheurd gedeelte, dat ze in gevangenschap 
met elkaar uitwisselen. Wat een tegenstelling! 
 
Moeten we hier meer in beweging komen of is dat vergeefse moeite? Toen een zware orkaan de zuidoostkust 
van de VS teisterde, was er een roep om hulp van God. Maar hoe staat het dan met de bereidheid om die-
zelfde God te dienen door bijbelse richtlijnen toe te passen in het dagelijkse leven? Deze vraag hield toenma-
lig evangelist Billy Graham zijn landgenoten voor. En daar had hij een punt, zo werd door sommigen erkend. 
Hiermee is niet gezegd dat dit voor iedereen geldt.  
 
Er is nog een andere factor dat mij het gevoel geeft dat de tijd dringt. Dat is het optreden van Rusland sinds 
Poetin er aan de macht is. Politieke tegenstanders worden uitgeschakeld, kritische journalistiek wordt in de 
ban gedaan en opstandige regio’s zijn aangepakt. Met het verheerlijken van Stalin wordt patriottisme aange-
wakkerd. Enkele delen van Georgië zijn in 2008 binnengevallen. Nu dreigt hetzelfde in het oosten van de Oe-
kraïne. De Krim is al bezet. Verkiezingen in de VS en Europa zijn verstoord met aanvallen van hackers. Rus-
sische vliegtuigen hebben bij herhaling het luchtruim van Europese landen geschonden. Er zijn activiteiten 
gesignaleerd in de buurt van onderzeese verbindingskabels voor de communicatie. Hoeveel vertrouwen kun 
je dan nog hebben, dat het bij dit soort acties blijft? Met de gaspijplijn beschikt Rusland over een belangrijk 
middel om een verdeeld Europa verder onder druk te zetten, terwijl hier menig land achterblijft in de opbouw 
van zijn defensie. 
 
Tegen de achtergrond van enkele profetische woorden ben ik er minder zeker van dat we nog vele jaren 
ongestoord en in vrede verder kunnen gaan met ons leven. Op korte termijn ben ik er niet bang voor dat een 
militair conflict leidt tot een oorlog op wereldschaal. Nu is Biden nog president, maar stel dat het Trump lukt 
om in 2024 terug te keren op het hoogste niveau, welke gevolgen heeft dat? Wat er nu gebeurt in de wereld 
zou ons niet moeten verontrusten, als je vasthoudt aan nieuwtestamentische uitspraken zoals Marcus 13: 7. 
We zouden vertrouwen mogen houden in God, aan wie de aarde toebehoort en wiens eigendom we zijn (1 
Petrus 2: 9). Maar het is nog een hele opgave om geen zorgen te hebben voor de dag van morgen (Mattheüs 
6: 34), als er vandaag al zo veel onrust en beroering is. Hoeveel tijd blijft er over om dromen en verlangens 
waar te maken en je leven te leiden in vrijheid? ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God en geef geloof en 
vertrouwen.’ (Hoop voor alle volken, lied 79) Aan U is de toekomst. MD  
 
BERICHT VAN DE KERKENRAAD 
Als de regels op 14 januari 2022 versoepeld worden dan is het mogelijk om weer ter kerke te gaan.  
In de nieuwsbrief wordt u van besluiten van de kerkenraad op de hoogte gehouden. 
Bij het in- en uitgaan van de kerk moeten er nog wel mondkapjes worden gedragen. Dat geldt ook voor de 
Martinushof. Als u op uw plek zit mag het mondkapje af. 
U hoeft geen QR code te laten zien als u de eredienst wilt bijwonen, daarentegen hanteren wij wel de 1,5 meter 
afstand bewaren van andere kerkgangers, daarom wordt u weer een zitplaats aangewezen door een van de 
gastvrouwen. Echtparen en gezinnen mogen natuurlijk wel naast elkaar zitten. 
We zien ook weer graag dat u zich weer aanmeldt voor de erediensten via een bericht of belletje naar 06-
57511169, zodat we vooraf de placering al in orde kunnen maken, dit scheelt een wachtrij bij de ingang van de 
kerk. Ervaring leert ons dat er meestal plek genoeg is in de kerk, dus mocht u vergeten zijn u aan te melden dan 
is er in de meeste gevallen nog wel een plekje. We hopen als kerkenraad u allen in goede gezondheid te zien bij 
de erediensten of andere activiteiten in de Martinuskerk en Martinushof.  
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 Zondag 16 jan Martinuskerk  

10.00 uur  ds. R. Nijhuis 

Vrijdag 28 jan Anholtskamp zangavond  
18.45 uur  ds. D. van der Boon 

Zondag 23 jan Martinuskerk 
10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 

Zondag 30 jan Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Zondag 6 feb Martinuskerk  
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Zondag 13 feb Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Zondag 20 feb Martinuskerk 
10.00 uur  

Vrijdag 25 feb  Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  ds. M. Dijkstra  

Zondag 27 feb Martinuskerk 
10.00 uur ds. D. van der Boon  

Zondag 6 mrt Martinuskerk - Doopdienst 
10.00 uur  ds. R. Nijhuis 

Woensdag 9 mrt  Martinuskerk/Brook–Biddag  
15.00 uur  ds. D. van der Boon 

Zondag 13 mrt Martinuskerk 
10.00 uur ds. D. van der Boon 

Zondag 20 mrt  Martinuskerk 
10.00 uur  
  
U kunt uw collectebijdrage overschrijven naar de 

 bankrekening van de kerk of van de diaconie zoals ze 
 hiernaast in het colofon vermeld staan.  

Zet u bij uw overschrijving wel even waarvoor uw gift  
bestemd is?  

  
 HUISKAMERTAFEL (ONDER VOORBEHOUD) 
 
 Het is te hopen dat we over enige tijd 
 weer gezellig op elke donderdagmorgen 
 vanaf  9.30 uur tot 12.00 uur een kopje 
 koffie of thee kunnen komen drinken 
 aan de huiskamertafel in de Martinus
 hof. Er zijn altijd mensen aanwezig 
 waarmee u een gesprek kunt voeren.  
  Hartelijk welkom! 

 
  
 
 

Protestantse Gemeente te Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
Kerkenraad: 
Preses: Dhr. H.J. Bolink, Stationsweg 28, 
Markelo, tel. 06-53852090, 
E-mail: h.bolink27@gmail.com 
Scriba: Mw. G. Rabe, Lochemseweg 20, 
Markelo, tel. 06-51424315, 
E-mail: scriba@pkn-markelo.nl 

Voorgangers:  
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, 
Markelo, tel. 0547-361238, 
E-mail: martends@outlook.com 
vrije dagen:  maandag en zaterdag 

Ds. R. Nijhuis, Stokmansveldweg 14,   
Rijssen, tel. 06-53757103, 
E-mail:  r-n@r-n.nl 

Ds. D. van der Boon, De Zuylenkamp 34, 
Hummelo, tel. 06-23962861,  
E-mail: jadvanderboon@gmail.com 

Beheerders:   
Janet Kurpershoek  en Anita Meulman  
tel. 0547-363890, 
E-mail: martinushof@pkn-markelo.nl 
Aanwezig op donderdag- en  
vrijdagmorgen 9 -12 uur 

Kerkelijk bureau: 
Ledenadministratie:  Gerdien Rabe 
Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242, 
E-mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
Aanwezig op dinsdag- en donderdagmor-
gen van 09.30 – 12.00 uur 

College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL73RABO0340701153 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL65RABO034 0700327 
Noabers: 
Bankrekening:  NL59RABO0373724861 

Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mevr. D. Klein Horsman,  
De Hiele 24, tel. 0547-361709 
Mevr. B. Noteboom,  
Goorseweg 45b, tel. 06-11212909 
Dhr. M.H. van Vrouwerff, Holterweg 15, 
Laren (Gld.), tel. 0573-462582 
Dhr. F. van Zwol,  
Fokkerstraat 4, tel. 0547-362652 

Fotografie Marjan Noteboom 

Volgende uitgave:      19 januari 2022 
Inleveren kopij vóór:   6 januari 2022 
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 
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            BIJ DE DIENSTEN 
 
ZANGAVOND ANHOLTSKAMP 
Op vrijdag 28 januari om 18.45 uur hopen we, na 
de lockdown, toch weer te starten met de zang-
avonden. 
Ook deze keer weer alleen met bewoners die intern 
in Anholtskamp wonen, maar we hopen natuurlijk 
dat we binnenkort ook mensen uit de aanleunwo-
ningen en van ”BUITEN” mogen begroeten. 
Enkele leden van de Protestantse VrouwenDienst 
(PVD) zullen zorgen voor een kopje koffie en ds. 
Deodaat van der Boon zal deze avond voorgaan. 
Hans Boensma is de pianist en Herma Bonenkamp 
zorgt voor een bijdrage na de pauze. 
Een vriendelijke groet van de commissie van de 
Prot. Vrouwendienst. 
 
BEVESTIGING EN AFSCHEID 
Zondag 6 februari zal Gerda Vedders-Vasters stop-
pen als ouderling. Dan heeft zij er drie volle termij-
nen op zitten van totaal 12 jaar. Volgens de regels 
van de kerkorde treed je dan af. We staan dan ook 
stil bij Erna Leunk, die zich vorig jaar genoodzaakt 
zag om haar taken neer te leggen als ouderling 
met de verzorging van berichten op kerkmail, face-
book en de website van de gemeente. We zijn hun 
veel dank verschuldigd. Dat geldt overigens net zo 
goed al die pastorale medewerkers, van wie som-
migen al meer dan 25 jaar hun tijd en energie ge-
ven aan bezoekwerk zonder dat daarvoor een af-
gebakende termijn is afgesproken. In het bestuur 
raken we een stuk ervaring, deskundigheid en 
kennis van de gemeente kwijt. Er worden gesprek-
ken gevoerd met enkele mensen om de kerkenraad 
te versterken, zoals er ook wordt gezocht naar 
verdere ondersteuning in het pastoraat. Met het 
huidige aantal van twee diakenen is ook dit college 
dringend aan uitbreiding toe. Wie suggesties heeft; 
laat het weten. Mocht er meer zijn te melden, dan 
wordt dat bekend gemaakt in de kerkmail en op de 
website van de gemeente.  
 
DOOPDIENST 6 maart 
Er vanuit gaand dat we weer een kerkdienst kun-
nen bezoeken op 6 maart is er dan ook weer gele-
genheid om te dopen. Wie zijn/haar kind wil laten 
dopen in deze dienst kan contact opnemen met ds. 
Rob. Nijhuis. Telefoonnummer staat in de colofon. 
 
BUURTDIENST 
Net als de buurtdienst van 9 januari in Stokkum 
niet is doorgegaan, hebben we ook de geplande 
dienst in Elsen van zondag 13 februari afgeblazen. 
We zullen zien of er op een later datum alsnog een 
kerkdienst is in te plannen. En anders blijft het bij 
de al ingeroosterde data, zoals de samenkomst in 
Stokkum van zondag 27 maart met Dini Beuving 
als voorganger.  
 
BIDDAG 
Ds. Deodaat v d Boon is gevraagd om de biddag 
van woensdag 9 maart te leiden. Onder normale 

omstandigheden vindt die in de Brookschole plaats, 
maar de laatste keren is als locatie van samen-
komst de Martinuskerk gekozen. Of dat weer het 
geval is, zal afhangen van de omstandigheden te-
gen die tijd rondom corona.  
 
 

 
 
WIJ GEDENKEN 
Een maand na zijn Bernarda overleed Willem Men-
sink op 4 november in de Stoevelaar te Goor, 94 
jaar oud. De laatste jaren verbleven ze daar op de 
Wheehof. Vanaf hun trouwen in 1955 hadden ze 
aan de Herikerweg 32 in Elsen gewoond, op erve 
de Mösker, waar Willem is geboren. Naast boer was 
hij actief in agrarische, politieke en maatschappe-
lijke organisaties. In de kerk is hij ouderling ge-
weest, waarna hij samen met Narda gemeentele-
den in een verpleeghuis heeft bezocht. Zijn be-
stuurlijke activiteiten leverden hem een koninklijke 
onderscheiding op. Willem was gedreven en vast-
houdend. Hij ging mee met de tijd, maar was ook 
gehecht aan tradities. De terugloop van het boe-
renleven op het platteland ging hem aan het hart. 
Met zijn sterke geheugen en grote vertelkunst wist 
hij tot hoge leeftijd allerlei gebeurtenissen van 
vroeger tot leven te wekken. Hij bewaarde brieven, 
knipsels en notities en schreef een eigen levens-
verhaal. Bijzondere anekdotes en herinneringen 
zijn aangehaald in de uitvaartdienst in de Marti-
nuskerk. In dankbaarheid kon Willem zelf terugzien 
op de verwerkelijking van de belofte van Gods na-
bijheid en zegen, meegegeven bij zijn geloofsbelij-
denis. Moge de wens van zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen vervuld worden dat hij en Nar-
da weer samen zijn. MD 
 
Op 5 november 
2021 overleed Ba-
reld Rossing op de 
leeftijd van 90 
jaar. Geboren in 
het Drentse Em-
men, kreeg het 
leven van Bareld 
Rossing een andere wending, toen zijn moeder al 
op jonge leeftijd overleed. Omdat zijn vader werk-
zaam was op de schuit, kon hij niet voor het gezin 
zorgen. De acht kinderen uit het gezin werden on-
derverdeeld in verschillende weeshuizen.  
Bareld kwam uiteindelijk in Stokkum terecht waar 
hij als boeren knecht aan de slag ging. In deze pe-
riode ontmoette hij zijn grote liefde Dika. Samen 
kregen ze zes kinderen. Bij het huis aan de prinses 
Irenestraat rook het vaak lekker. Want Dika kon 
koken als geen ander. En Bareld werkte hard, om 
er voor te zorgen dat alle monden goed gevuld  

Wijken Noord& Zuid 
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werden. Samen waren ze een geoliede machine. 
Het was zelfs mogelijk om af en toe op vakantie te  
gaan. Het gezin werd met de auto weggebracht, en 
Bareld kwam na met de brommer. Een rijbewijs 
had hij niet. Op de Zundapp, Alpino pet op en een 
lange leren jas aan. Zo zullen velen van u hem 
kennen. Na zijn 50e werd het leven wat makkelij-
ker. De druk om inkomen te vergaren werd min-
der, en om gezondheidsredenen moest hij het qua 
werk wat rustiger aan doen.  
Na het ontvallen van zijn Dika, werd het huis te 
groot. Bareld betrok verschillende plekken en 
kwam uiteindelijk op de Stoevelaar terecht. De co-
ronamaatregelen maakten dit een moeilijke perio-
de. Het Brookduo zorgde op zijn 89e verjaardag 
voor een lichtpuntje. Vanaf het balkon 3 hoog, 
keek hij naar beneden en aanschouwde het optre-
den waarbij zijn kinderen en kleinkinderen aanwe-
zig waren om hem een hart onder de riem te ste-
ken.   Pauline Schreurs 
 
Op 7 november ging van ons heen, op de leeftijd 
van 90 jaar, Jo Sanderman-Schapink van de W. 
Göttelaan 4. 
Jo was een bekende verschijning in Markelo. Oor-
spronkelijk afkomstig uit Rijssen, kwam ze in Mar-
kelo wonen toen ze trouwde met Berend Sander-
man. Velen kennen haar uit de winkel die ze samen 
runden. 
Jo Sanderman was een ‘biejzunder menske’. Een 
wat a-typische vrouw gezien haar achtergrond en 
leeftijd. Haar hele leven was omgeven van de 
spanning tussen enerzijds haar grote ambitie en 
anderzijds haar genegenheid voor de mensen om 
wie ze gaf. Een intelligente vrouw ook, die nooit is 
opgehouden met leren.  
We namen van haar afscheid op zaterdag 13 no-
vember in Herberg De Pot. En we deden dat met 
woorden van Jezus die oproept om ontspannen te 
geloven. Om te vertrouwen op een toekomst die in 
Gods hand is. 
De kleinkinderen Tom en Maaike deelden gevoelens 
over hun oma en dochter Annette typeerde haar 
moeder zoals alleen een dochter dat kan en mag. 
Het was een indrukwekkend samenzijn waarin we 
Jo Sanderman trachtten recht te doen. Daarna 
hebben we haar lichaam te ruste gelegd in de graf-
tuin aan de Goorseweg, in het vertrouwen dat ze 
geborgen is in Gods liefde. Voor altijd. 
  ds. Rob. Nijhuis 
 

Op donderdag 8 November 
overleed Harmke Dijkstra-
Manuel op de leeftijd van 93 
jaar. Harmke werd op 15 Au-
gustus 1928 geboren in De 
Krim, in de kop van Overijssel. 
Op 4-jarige leeftijd kwam zij 
met haar ouders naar Marke-
lo. Het gezin ging in Stokkum 
wonen. Het overgrote deel van 

haar jeugd bracht Harmke door aan de Stokkum-
merweg – hetzelfde huis waar zij met haar man 

Bennie, die in 2017 overleed, naar terug keerde in 
1968. 
Harmke was een gelovige vrouw. Haar Godsver-
trouwen is voor  haar in  menige storm in haar le-
ven de dragende kracht gebleken. 
Het bijzondere is, dat de hoofdmeester van de 
school in Stokkum eind jaren ’30 in haar Poëzieal-
bum geen plaatje plakte, maar een prachtige teke-
ning maakte van een zeilboot op het water. Met 
rode inkt schreef hij de naam van het schip: ‘de 
Harmke’. Omdat wij door dit beeld getroffen waren, 
lazen we bij tijdens de afscheidsdienst  op Zater-
dag 13 November in de kerk een fragment van het 
verhaal over . de ‘storm op het meer‘ uit het Evan-
gelie naar Marcus. En, zo bedachten we ons, is het 
niet zo dat ook bij de reis van je leven, het niet al-
leen de weg en het doel van die reis is dat van be-
lang is, maar ook het gezelschap waarin je je be-
vindt? 
Het gezelschap op de levensreis van Harmke be-
stond uit Bennie, haar echtgenoot van wie ze ‘in 
goede en in kwade dagen’ intens heeft gehouden, 
haar prachtige kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren, maar zeker ook ‘de Meester’,  ‘de Rabbi’, 
Die haar nooit heeft verlaten. 
Moge de troost van vele goede en dankbare herin-
neringen aan hun bijzonder en krachtige moeder, 
groot- en overgrootmoeder de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen bijblijven. (DvdB) 
 
Op 11 november 2021  is Wim Janssen op de leef-
tijd van bijna 90 jaar overleden in zijn vertrouwde 
omgeving aan de Potdijk 3, met zijn kinderen 
dichtbij. 
Na het overlijden van zijn Minie in 2020 had hij het 
moeilijk, maar zijn dierbaren roemen zijn blijvende 
energie. Hij was een man van ‘Weinig woorden, 
veel daden.’ Geboren op 12 november 1931 in 
Ambt Delden groeit hij op in een gezin met acht 
kinderen aan ‘Erve Stork-Schiphorst’, een boerderij 
in Elsenerbroek. Wim was altijd trots op zijn fami-
lie. Na zijn schoolperiode krijgt hij een baan bij 
Stork Pompen in Hengelo, waar hij ruim 39 jaar zal 
werken. Zijn technisch inzicht en handigheid waren 
evident. 
In 1959 trouwt hij met Minie Hellinga en samen 
krijgen ze drie zonen, Jan, Bert en Mark. Na een 
korte periode in Hengelo te hebben gewoond, ver-
huizen ze naar het ouderlijk huis van Minie in Mar-
kelo, waar zij zich tevens ontfermen over de 
schoonouders van Wim. 
Wim en Minie voeden hun jongens in alle vrijheid 
op, waarbij Wim, niet in woorden, maar door zijn 
acties liet zien wat hij belangrijk vond. Zijn motto: 
’Eerst zorgen voor de ander , dan kom je zelf pas.’ 
Wim was een natuurliefhebber en hield van dieren. 
Naast zijn werk heeft hij veel thuis en bij later bij 
zijn kinderen geklust. Enorm trots waren hij en Mi-
nie op hun zeven kleindochters.  Zij waren ook 
enorm gek met hun opa en hebben tijdens de uit-
vaart uit liefde voor hem zeven rozen op zijn kist 
gelegd. Wim Janssen, iemand die altijd zichzelf is 
gebleven en vanuit zijn hart leefde, is heengegaan. 
Dat de herinnering aan zijn karakter en daden, een 
inspiratie mag zijn voor al zijn dierbaren. 
  Marja Zandjans 
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Op 13 november overleed Henk Beumer, kort na-
dat bij hem een ongeneeslijke ziekte was vastge-
steld. Al enige tijd liet zijn gezondheid te wensen 
over, maar op dit bericht was niet gerekend. Thuis 
aan de Kloppertstraat kon hij afscheid nemen van 
zijn vrouw Ina en hun zoon Henri met diens vrien-
din Kim. Bij het afscheid in het crematorium deed 
het uitzicht vanuit de zaal Ina denken aan de oprij-

laan naar hun vakan-
tiewoning. Een plek 
waar Henk graag kwam. 
Henk is niet ouder ge-
worden dan 65 jaar. 
Van de vier jongens op 
de ouderlijke boerderij 

in Laren (Gld.) was hij de jongste. Als kok heeft hij 
op diverse plaatsen gewerkt, maar de bijna 30 jaar 
bij 'In de Kop’ren Smorre' blijft eenieder het meest 
bij. In Markelo sloot hij zich aan bij het kerkkoor, 
waar ze in hem - naast een actief bestuurslid - een 
krachtige basstem hadden. Alleen tijdens de 
maandag van de Larense kermis liet hij verstek 
gaan. Tijdens de afscheidsdienst werden foto’s ge-
toond waarop we hem aan het werk zagen of aan 
het pannenkoeken bakken met Henri. Lievelings-
nummers werden gespeeld, zoals ‘Candle in the 
Wind’ van Elton John en ‘Afscheid van een vriend’ 
van Clouseau, als warme herinneringen aan een 
mooie tijd. MD 
 
Op 15 november overleed Jan Wessels aan de ge-
volgen van corona. Terwijl zijn vrouw Annelies en 
hun dochter Aranka slechts lichte klachten hadden, 
moest Jan de strijd helaas opgeven. In hem raakt 
Annelies een grote steun kwijt, die haar thuis aan 
de Plasdijk in de laatste jaren met allerlei werk-
zaamheden had weten te helpen, toen dat nodig 
werd. Veel hadden ze ook aan het gezin van hun 
zoon Rick naast hen, die in de ouderlijke boerderij 
van Jan was gaan wonen. Een dag na de uitvaart 
kon Annelies terecht in de Anholtskamp.  
Jan was een man uit één stuk, die wist waar hij 
voor stond en daar ook voor uitkwam. Na zijn 
trouwen met Annelies Eertink verhuisden ze naar 
Rijssen, waar vandaan hij zijn ouders bleef helpen 
op de boerderij. In 1980 betrokken ze de nieuw 
gebouwde woning op zijn ouderlijk erf. Toen moe-
der Eertink in 1990 stierf, namen ze haar dochter 
Jenny op in hun huis. Jan had een brede interesse, 
hield van de jacht, was lid van het Markelo’s Man-
nenkoor en mocht graag een kaartje leggen. Over 
de hele wereld heen zijn reizen gemaakt. Als ou-
derling en pastoraal medewerker deed hij enige tijd 
bezoekwerk. Jan is 84 geworden. MD 
 
Niet lang na zijn pensionering als Meester Kolde-
wijn, wordt Wim ziek. Het is zijn karakter en de 
liefde voor zijn gezin dat hij alles aanpakt om te 
kunnen genezen. De verhuizing van de Wieme-
rinksweg naar de Noordachtereschweg blijkt een 
goede beslissing en hij is blij met de niet aflatende 
zorg van zijn vrouw. Vlak voor zijn overlijden op 18 

november 2021 zegt Wim tegen haar: ‘Aleida wat 
hebben we het samen goed gehad.’ 
Tijdens zijn uitvaart waren er persoonlijke bijdra-
gen van Aleida, zijn zoons Erik en Gert-Jan en van 
J.W. Muilerman namens De Fanfare. Ook de live-
muziek van leden van deze fanfare was een eerbe-
toon aan de getalenteerde muzikant, hun oud-
voorzitter en erelid Wim. Indrukwekkend was zijn 
eigen geschreven levensverhaal; zijn afscheidsbrief 
aan eenieder, waarin Wim schreef: Geboren in 
1944 in Terwolde, opgegroeid in een huis aan de 
IJsseldijk met herinneringen aan vliegeren, vissen 
in de kolk en de IJssel en bouwen met meccano en 
altijd dromend van ‘later word ik meester.’ 
Tijdens de kweekschoolperiode leert hij zijn grote 
liefde Aleida kennen. Na hun huwelijk, wonend in 
Markelo, krijgen ze twee zonen, waarover hij lief-
devol schrijft, inclusief de mooie herinneringen aan 
kampeervakanties, vele wandelingen en fietstoch-
ten. ‘Mijn werk als meester, werd mijn hobby’, 
maar ook ‘mijn tweede en soms grootste hobby 
was: muziek.’ Hobby’s die hij met zijn kinderen 
deelde. Ook zijn schoondochters Carolien en Manon 
worden door hem enorm gewaardeerd en het zijn  
de  kleinkinderen Mats, Jens en Rose-Mette die 
voor ‘Opa-Mens-Erger-Je-Niet’ veel betekend heb-
ben en die door hun onbevangenheid veel vreugde 
hebben gegeven; ’Daar kon geen medicijn tegen 
op.’ 
Wim eindigde zijn afscheidsbrief met ;’Samen 
staan wij sterk, niemand kan alleen.’ 
Dat deze brief en zijn onvoorwaardelijke liefde tot 
troost mogen zijn voor Aleida, kinderen en klein-
kinderen.  Marja Zandjans 
 
Op 26 november 2021 is Wim 
Schreurs thuis aan de Stations-
straat overleden op de leeftijd 
van 76 jaar. 
Nadat hij negen jaar geleden 
ziek was geworden en er sprake 
is geweest van een medische 
mallemolen, bleef volgens zijn 
dierbaren, kwaliteit van leven  
voor hem zo lang mogelijk aan-
wezig. Voor elke behandeling die hij moest onder-
gaan merkte Wim telkens op: ’Wat mo-j aans.’ 
Geboren op 27 april 1945 aan de Hochtweg kan 
Wim terugkijken op een goede jeugd, samen met 
zijn jongere zus Gea. Op de boerderij waar hij op-
groeit zal hij ook na zijn huwelijk, vaak helpen,  
regelmatig  vergezeld van zijn eigen zoons. 
Nog jong gaat hij aan het werk bij de Stoombleke-
rij in Goor, maar zal nadien, met tussenkomst van 
zijn militaire dienstplicht, in Zutphen een baan bij 
Motrac , Landbouwmechanisatie importeur, krijgen. 
In 1966 trouwt hij met zijn geliefde Dini Groot 
Roessink en samen krijgen ze twee zoons Wouter 
en Ronald. Na een kort verblijf op zijn ouderlijk 
huis woont het gezin jarenlang op de Wehmekamp. 
Wim was een vader die altijd voor zijn kinderen 
klaarstond en die hen later veel geholpen heeft met 
klussen.  
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Bij Motrac werkt hij ook als invaller vrachtwagen-
chauffeur en menig tractordemonstratie heeft hij 
met plezier voor zijn werkgever gereden.  
Ook was hij gek op trekker toertochten en shows 
met oldtimers. Vanaf 2002 wonen Wim en Dini tot 
hun genoegen aan de Stationsstraat.  Een fijne 
buurt waarmee ze soms ook op vakantie gaan.  
Na zijn pensionering blijft Wim een actieve man; 
klust veel, onderhoudt met passie een groentetuin, 
helpt soms als loonwerker en is elk jaar één van de 
drijvers tijdens de klopjacht.  
Samen met Dini onderneemt hij van alles en diver-
se jubilea van hun huwelijk hebben ze met familie 
en vrienden gevierd.  
Hij was gek met zijn kinderen Wouter & Dini en 
Ronald & Judith en samen met Dini was hij enorm 
trots op hun kleinkinderen Mart, Kirsten en Lotte.  
De persoonlijke bijdragen van hen tijdens het af-
scheid voor hun lieve opa was dan ook heel waar-
devol. Wim was een actieve man, een echte fami-
lieman; iemand die veel voor zijn dierbaren heeft 
betekend. We wensen Dini, zijn kinderen en klein-
kinderen veel troost toe. Marja Zandjans 
 
‘Wie kroept oonder de manufaktúure, aju.’ Zo sloot 
Hendrik Tieman, alias Hans van Radio Hamburg, 
zijn uitzendingen met piratenmuziek af. Daarna 
draaide hij steevast het nummer van Bata Illic, Mi-
chaëla. Diezelfde muziek werd gespeeld als afslui-
ting van de crematieplechtigheid te Haarlo, toen we 
een laatste groet brachten aan Jan Hendrik Leuve-
rink, zoals zijn officiële naam luidt. Op 2 december 
is hij thuis aan de Ovinksweg op 78-jarige leeftijd 
overleden. Hier had hij in 2002 een nieuwe woning 
neer laten zetten, waar Eveliene Kosters kwam te 
wonen en hij een gedeelte voor zichzelf behield.  
Hendrik werkte meer dan 25 jaar bij Dieka van de 
Kruusweg, waar hij werd ingezet in de bediening 
en parkeerwacht. Thuis had hij een kleinschalige 
boerderij. In zijn vrije tijd zong hij bij het kerkkoor. 
Hij hield van autosport en liep jaarlijks als klopper 
mee bij de jacht. Door een afnemende gezondheid 
moest hij vele van deze activiteiten laten lopen. 
Veel steun kreeg hij van Eveliene en haar gezin. Zo 
kon hij op zijn geboorteplek de ogen sluiten als 
laatste van de Leuverinks. Hendrik was er enig kind 
en vrijgezel, maar is tot zijn geluk niet alleen ge-
bleven. Moge er vrede zijn voor hem en de zijnen. 
MD 
 
Op 7 december overleed Hanna Pongers-Karkdijk 
in de Stoevelaar op afdeling de Wheehof, precies 
tien dagen voordat ze 95 zou zijn geworden. Ze 
verbleef hier sinds het voorjaar. Tot die tijd had ze 
naar volle tevredenheid aan de Bolinkweg ge-
woond. Eerst op de plek waar nu een kleinzoon zit 
met zijn gezin, later in een afzonderlijk gedeelte bij 
haar zoon Henk en schoondochter Johanna. Na 
Henk werd dochter Gerda geboren, die later in het 
huwelijk zou treden met Willem van den Berg. 
Hanna was sinds 1946 getrouwd met Herman Pon-
gers, die in 1986 plotseling stierf na een ziektepe-
riode van ongeveer 12 jaar. Een nieuwe tegenslag 
kwam toen Henk ziek werd en begin 2011 over-

leed. Ze vond vreugde in haar klein- en achter-
kleinkinderen en wist zich gesteund door familie en 
buren vlakbij. Zij herinneren haar als een vrolijke, 
grappige en goedlachse vrouw, een energieke en 
bezige bij, die er voor zorgde dat het huis en de 
tuin er netjes bij lagen. Bij een bakker, slager en 
huisarts heeft ze vele jaren schoonmaakwerk ge-
daan. Ze ondernam vakanties naar het buitenland 
en was in de laatste tijd het liefste thuis. Moge 
haar laatste reis bij een hemelse Vader zijn uitge-
komen, bij Wie ze rust ontvangt. MD 
 
Op 13 december overleed Diny 
Wevers-Leuverink op de leeftijd 
van 67 jaar. Ze was getrouwd met 
Hendrik Wevers en woonde aan de 
Romijnlaan, vlak bij haar geboor-
teplek aan de Rijssenseweg. Ze 
kregen twee dochters, Anne en 
Maaike. Diny volgde een apothe-
kersopleiding en ging in Apeldoorn 
op kamers en aan het werk. Toen 
haar vader ziek werd, keerde ze terug tot hij in 
1979 overleed. In deze periode is ze op het spoor 
gebracht van een huisarts in Enter, bij wie ze aan 
de slag kon. Enige tijd was ze ook werkzaam bij 
huisarts Johan Doff. Na totaal 40 dienstjaren stopte 
ze in 2016 als doktersassistente en hoopte ze nog 
verre reizen met Hendrik te kunnen maken. Toen 
in 2019 duidelijk werd dat ze ongeneeslijk ziek 
was, bleef ze plannen uitvoeren. Voor Diny was ie-
dere dag een toegift. Met een open en positieve in-
slag stond ze in het leven, vermengd met een dosis 
cynisme en realiteitszin. Bij haar in de keuken 
mocht je zo naar binnenkomen. Een van de vaste 
gasten was broer Gerrit, woonachtig op het ouder-
lijk adres. Na afloop van de uitvaart hieven we in 
Herberg de Pot het glas op Diny. Moge zij meer 
dan een engel zijn in het hemelse. MD 
 
Drie dagen na het heengaan van achterbuurvrouw 
Diny overleed op 16 december Evert Hendriksen 
van de Rijssenseweg. Hij verbleef op dat moment 
voor de tweede maal in korte tijd in het PW Jans-
sen verpleeghuis in Colmschate om te herstellen 
van een fikse longontsteking. Sinds een jaar leed 
hij aan een auto-immuunziekte met ontstekingen 
tot gevolg. Na een korte opleving groeide de hoop 
om de kerstdagen weer thuis te kunnen doorbren-
gen. Het is anders gelopen. Evert woonde bij zijn 
ouders in en was alleen gaand, maar had wel een 
kring van kameraden en familie. In deze contacten 
was hij trouw en behulpzaam. Je kon op hem aan. 
Hij was geen man om op de voorgrond te treden. 
Jarenlang heeft hij als monteur gewerkt bij auto-
bedrijf Scholten. Het laatst was hij werkzaam bij 
Nido in Holten. Van zijn broer en beide zussen is 
alleen Ina overgebleven. Zij vertolkte tijdens de 
uitvaart zijn levensverhaal, opgeluisterd met foto’s 
en korte filmfragmenten, verzameld door oomzeg-
gers. ‘Eenvoudig, betrokken, vasthoudend en altijd 
trouw’, zo vatte zij kernachtig zijn karakter samen. 
Evert hield van Duitse schlagers, las veel boeken 
en was gehecht aan een vaste structuur. Moge hij 
zijn houvast gevonden hebben bij de Eeuwige. 
Evert is 76 geworden. MD 
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MARTINUSHOF 
  
De deur van de Martinushof open is op: 
Maandag: 13.00 – 16.30 en vanaf 19.30 uur. 
Dinsdag:    19.00 – 21.30 
Woensdag: 19.00 – 21.30 
Donderdag:    09.00 – 12.30 
Vrijdag:         09.00 – 12.00  
Kerkelijk bureau is open op: 
Dinsdag:      09.30 – 12.00 
Donderdag:  09.30 – 12.00 
 
Wilt u een zaal huren voor een bijeen-
komst/vergadering/repetitie/receptie? 
U kunt ons vrijblijvend bellen voor de moge-
lijkheden op 0547-363890 of mailen met marti-
nushof@pkn-markelo.nl  
In overleg kan er ook op een ander moment van de 
week gebruik gemaakt worden van een ruimte. 
Wel graag reserveren om teleurstellingen van beide 
kanten te voorkomen.  
Wij heten u hartelijk welkom in de Martinushof! 
Hartelijke groet van  
      Anita, Annette, Jettie en Janet 
 

 
 
Op dinsdag 28 december overleed in de Stoevelaar 
in Goor Dika Vonkeman op de leeftijd van 90 jaar.  
Dika werd geboren in de Veldstad op 19 november 
1930. Zij was de oudste van vier kinderen. Na de 
lagere school ging Dika in betrekking in het dorp. 
Daar ontmoette zij Jan Vonkeman. Zij trouwden in 
1955 en gingen bij Jan’s ouders in de Koekoek wo-
nen. Via een verhuizing naar Dika’s ouderlijk huis 
in de Veldstad begin 60’er jaren,  kwamen zij in 
1966 aan de Stokkummerweg te wonen. Jan over-
leed in 1992. Na  een verbouwing gingen zoon Jan 
met zijn vrouw Willemien en hun gezin daar ook 
wonen. Tot 2008 woonde Dika in Stokkum. Zij was 
o.a. lid van de Vrouwenvereniging, de gymnastiek. 
Deed graag mee met het jaarlijkse reisje vanuit  
Stokkum. Via de burgemeester de Meesterlaan 
woonde Dika  vanaf 2010 geheel naar haar zin in 
de Anholtskamp. 
Dika was een zwijgzame, stille vrouw. Zij liet haar 
emoties niet blijken – zowel na het overlijden van 
Jan, als in 2010 na het overlijden van dochter Hen-
nie. We herdachten Dika Vonkeman voorafgaande 
aan de begrafenis tijdens een afscheidsplechtigheid 
in het Dienstgebouw. 
Mogen goede herinneringen aan Dika, maar ook de 
onderlinge verbondenheid in het gezin een bron 
van kracht en troost vormen en daarbij haar nage-
dachtenis de familie tot zegen zijn. 
   (DvdB) 
 
DISCIPLINE EN WIJSHEID 
Wanneer dit kerkblad bij u in de brievenbus valt, 
zit mijn vrije week er weer op (10-16 januari). 
Ongetwijfeld zal ik bezig zijn geweest met een 
herordenen van de werkkamer om aangeschafte 
boeken een plek te geven. Dat is nog een hele 
klus, want de ruimte is beperkt en ik ben iemand, 
die niet snel spullen wegdoet. Zo bleef ik ook 
doorlopen met sportschoenen, hoewel er van extra 
demping allang geen sprake meer was. Totdat ik in 
het voorjaar last kreeg van de rechterknie. Toen 
besloot ik om het hardlopen niet eerder weer op te 
pakken dan na advies en met beter schoeisel. Half 
december zijn eindelijk weer nieuwe schoenen 
aangeschaft. Hopelijk lukt het om deze tak van 
sport voorzichtig aan weer op te pakken en gaan 
de knieën niet opnieuw tegensputteren. Het geeft 
mij namelijk een mooie uitlaatklep en vergroot de 
conditie en fitheid. Aan de omgeving hoeft het niet 
te liggen. Nu nog de benodigde discipline, wijsheid 
en geluk. Want van geluk mag je spreken als zoiets 
mogelijk blijft. Zo ken ik een ouder gemeentelid die 
dagelijks oefeningen blijft doen om spieren en 
gewrichten zo soepel mogelijk te houden. Hoe 
voornaam is een goede gezondheid!  
 Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERKKOOR 
Op onze ledenvergadering zouden wij elkaar een 
gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen maar 
door de lockdown is daar niets van gekomen. 
Daarom komt die wens tot u via het kerkblad. 
Van al onze plannen om weer als koor te kunnen 
zingen op de kerstviering van de HVV en in de 
kerstnachtdienst in de Martinuskerk is ook niets te-
recht gekomen helaas.  
We blijven toch hopen op betere tijden en kijken 
nu vooruit naar een optreden met Pasen en natuur-
lijk ook ons uitgestelde 90-jarig jubileumconcert in 
mei 2022. 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING. 
Het bestuur wenst U allen een goed maar vooral 
een gezond 2022 toe. 
Wij hopen dat U de feestdagen goed bent doorge-
komen en hebt genoten van onze kerstattentie. 
Op dit moment kunnen wij nog geen verenigings-
avonden houden.  
Zodra er weer wat kan 
en mag krijgt U per 
convocaat bericht van 
ons.  
 
Hartelijke groet, 
Bestuur HVV 
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KINDERNEVENDIENST 

Wat hebben we het 
jaar 2021 mooi afge-
sloten. De maand de-
cember stond vol met 
leuke activiteiten. Het 
Adventsproject in sa-
menwerking met ZWO 
was leuk en afwisse-
lend. Het kerstboom-
pje kwam nog mooi vol 
met jullie knutsel-

werkjes. Hopelijk hebben jullie genoten van het knutselen thuis en 
het filmpje. Ook de opnames voor de Kerstdienst van RTV Oost wa-
ren de moeite waard. Een mooie ervaring voor de kinderen. De kerk 
was helemaal volgebouwd met lampen en camera’s. Het was vast leuk 
om jezelf terug te zien op TV. 
De komende tijd gaan we door met de bijbelverhalen in de kerkmail. 
In de kerkmail lezen jullie ook het laatste nieuws over de activiteiten van de kindernevendienst. We gaan 
ons best doen om dit jaar weer leuke programma’s te bedenken. Natuurlijk hopen we dat de kerk weer snel 
open gaat en dat we elkaar weer live kunnen zien! Tot gauw! 
Groetjes, Janneke, Naomi, Olga en Marlies 
    

 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 is van start!   
 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van 
grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als 
Martinuskerk weer vooruit.  
We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en 

God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor 
mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. We hopen dat we ook in 2022 weer op u 
mogen rekenen!  
 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.  
In de week van 17 tot/met 22 januari zal een vrijwilliger de brieven bij u thuisbezorgen, en een week 
later, 24 tot/met 29 januari, wordt het formulier in de meeste gevallen weer bij u thuis opgehaald. 
Helaas is het niet gelukt om voor alle wijken/ straten een vrijwilliger te vinden die de brieven weer 
ophaalt, aan die wijken willen we vragen om de brief zelf in de brievenbus te stoppen van de 
Martinushof of deze terugsturen met meegeleverde retourenvelop, ook kunt u uw bijdrage ook 
digitaal overmaken op NL73 RABO 0340701153 t.n.v. Protestantse Gemeente Markelo onder 
vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’, en uw lidnummer en naam ( het lidnummer is te vinden op 
uw toezeggingsformulier), of via www. Pkn-markelo.nl, als u op het kerkbalans logo klikt, dan kunt u 
hier ook een digitale toezegging doen.  
 
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.  
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Zondag 6 februari is de Werelddiakonaatszondag 
 
Dit jaar is het thema: Als ik het kan, ga ik het jou ook leren                     
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds on-
voorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wan-
neer ze moeten planten.  Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg.  
Dan blijft er weinig te oogsten over.  

De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 1200 boeren en boerinnen om hun krachten bundelen in 40 
sterke boerenorganisaties van 30 personen. De leiders van deze organisaties krijgen praktische trainingen op 
veldscholen met demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogte bestendige zaden en hout besparen-
de ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. 
Zij geven hun kennis vervolgens door aan andere groepsle-
den. 
De kerk wil de mensen zo weerbaar maken tegen klimaatver-
andering. 

Wat brengt uw steun?  
10 euro: 1 boer(in) kan boerenbeurs bezoeken 
55 euro: 1 bewoner leert energiezuinige oven maken                
100 euro: start van nieuwe spaargroep 
100 euro: spaargroep 1 jaar begeleiden 
140 euro: boer(in) leert aankloppen bij eigen  overheid 
170 euro: 1 landbouwvoorlichter leert weersvoorspellingen 
200 euro: groep boer(innen) opleiden tot imker 
 
Zondag 6 februari  Werelddiakonaatszondag. 
Kerk in Actie vraagt uw aandacht voor  de boeren en boerin-
nen in Oeganda. 
 Kerk in Actie Is de hulpafdeling van onze kerk. 
 Kerk= geloven in delen en delen wat ons gegeven is. 
 Actie= Hulp bieden in veel landen, met lokale partners  

 
 
Paasgroetenactie 2021 
Ook in de Veertigdagentijd 2021 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie de Paasgroe-
tenactie om gedetineerden een bemoedigende groet te sturen met Pasen. Juist nu 
kunnen gevangenen een hart onder de riem goed gebruiken. Doet uw gemeente ook (weer) mee? 
Alle informatie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Op deze pagina vindt u ook 
een link naar de bestelpagina en tips om de actie coronaproof te organiseren in uw gemeente. 

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie vanuit het hele land 
tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen 
gestuurd. Een teken van verbondenheid met de 
gemeente binnen de muren. “Die verbondenheid 
willen gedetineerden andersom ook laten zien,” 
vertelt justitiepredikant Harma Zuidersma. Sa-
men met vrouwelijke gedetineerden ontwierp ze 
een kunstwerk van verbondenheid, de cover van 
de paaskaart in 2021. 
Samen met een groep vrouwelijke gedetineerden 
in de gevangenis van Nieuwersluis maakte Harma 
het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paas-
kaarten dit jaar. Dat doen ze in wat ze noemt het 
‘pastoraal atelier’. 
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KERSTBOOM 
Zoals ieder jaar weer gebruikelijk is, werd ook afgelopen december weer de kerk voor de feestdagen ver-
sierd. Als wij (de kerstboomcommissie) de kerk binnenlopen staat er al een mooie groene hoge boom op het 
podium in de houder. Een groep mensen heeft de boom al ergens opgehaald en de kerk ingebracht zodat wij 
die kunnen optuigen. De kerstversiering is door een aantal mensen al van boven van de toren gehaald. In de 
kerk is de versiering aan de zijkant aangebracht en ook boven de banken hangt al mooie versiering. Eerst 
wordt de top versierd en daarvoor moet de boom eerst bij de preekstoel geschoven worden zodat daar van 
bovenaf de top versierd, de lampjes erin en natuurlijk de piek erop kan. Vervolgens wordt de boom terugge-
schoven naar de plek waar die moet staan en verder versierd met grote ladders etc.  Als het optuigen klaar is 
wordt er eerst geveegd en gestofzuigd. Na die tijd wordt nog even gezellig een heerlijke gehaktbal met brood 
genuttigd met een drankje dat ook elk jaar door 2 dames verzorgd wordt. 
In de eerste week van januari wordt alles weer afgebroken en opgeruimd en zoveel mogelijk de naalden 
weggewerkt. In de online dienst van RTV 
Oost heeft heel Markelo kunnen zien hoe 
mooi de boom was en dat eenieder met 
trots kan zeggen dat Markelo een “mi-
raakels” mooi versierde kerk had, mede  
door de prachtige glas in lood ramen en het 
orgel. 
Dank aan iedereen die meegeholpen heeft 
om de kerk zo mooi te versieren, maar één 
speciaal iemand mag genoemd worden. Al-
bert Jan Brinkmans die vanaf zijn 15e jaar al 
met zijn vader mee ging om de boom te 
versieren en dit nog steeds doet, dus al 55 
jaar. Wij hopen dat je nog vele jaren mee-
helpt, ook al is het om de gezelligheid. 
De Kerstboomcommissie 

za 19  Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus 
zo 20  Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 
ma 21  Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet zien 
di 22  Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde 
wo 23  Lucas 7:11-17 Opwekking 
do 24  Amos 1:1-10 Misdaad op misdaad 
vr 25  Amos 1:11–2:5 Ook Juda zal in vlammen opgaan 
za 26  Amos 2:6-16 Ondankbaar Israël 
zo 27  Amos 3:1-8 Oorzaak - gevolg 
ma 28  Amos 3:9–4:3 Wat is te redden uit de muil van een 

leeuw? 
 maart 2022  
di 1  Psalm 9 God beschikt 
wo 2  Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld 
do 3  Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER 
vr 4  Jesaja 46:1-13 god vs. God 
za 5  Psalm 48 Zo is God 
zo 6  Lucas 5:1-11 Goede vangst 
ma 7  Lucas 5:12-16 Aangeraakt 
di 8  Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving! 
wo 9  Lucas 5:27-39 Oud en nieuw 
do 10  Psalm 1 Als een boom 
vr 11  Jesaja 47:1-15 De rollen zijn omgedraaid 
za 12  Jesaja 48:1-11 IJzer en brons, geen zilver 
zo 13  Jesaja 48:12-22 De HEER roept 
ma 14  Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar gemaakt 
di 15  Jesaja 49:8-13 Goede reis 
wo 16  Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit 
do 17  Psalm 3 Al ga ik door een dal ... 
vr 18  Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust 
za 19  Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus 
zo 20  Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 
ma 21  Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet zien 
di 22  Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde 
wo 23  Lucas 7:11-17 Opwekking 

 januari 2022  
zo 16  Johannes 2:1-12 Het eerste teken 
ma 17  Johannes 2:13-25 Hartstocht  
di 18  Psalm 66 Getuigenislied 
wo 19  Jesaja 42:14-25 Doof en blind 
do 20  Jesaja 43:1-7 Het tij keert 
vr 21  Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de toekomst 
za 22  Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar vooruit 
zo 23  Jesaja 43:22-28 Genade  
ma 24  Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij? 
di 25  Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht 
wo 26  Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen 
do 27  Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht 
vr 28  Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen 
za 29  Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 
zo 30  Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 
ma 31  Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 
 februari 2022  
di 1  Psalm 9 God beschikt 
wo 2  Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld 
do 3  Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER 
vr 4  Jesaja 46:1-13 god vs. God 
za 5  Psalm 48 Zo is God 
zo 6  Lucas 5:1-11 Goede vangst 
ma 7  Lucas 5:12-16 Aangeraakt 
di 8  Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving! 
wo 9  Lucas 5:27-39 Oud en nieuw 
do 10  Psalm 1 Als een boom 
vr 11  Jesaja 47:1-15 De rollen zijn omgedraaid 
za 12  Jesaja 48:1-11 IJzer en brons, geen zilver 
zo 13  Jesaja 48:12-22 De HEER roept 
ma 14  Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar gemaakt 
di 15  Jesaja 49:8-13 Goede reis 
wo 16  Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit 
do 17  Psalm 3 Al ga ik door een dal ... 
vr 18  Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust 
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Een lange zit: de geschiedenis van de kerkbank 
 
In oude stadskerken zijn houten banken 
vaak prominent aanwezig. En ze lijken 
minstens zo op leeftijd als het gebouw 
zelf. Toch is dit maar zelden het geval. 
Veel kerken hadden vroeger namelijk he-
lemaal geen vaste zitplekken. In middel-
eeuwse kerken stond je, liep je wat rond 
of knielde je in gebed naar het altaar ge-
richt. Alleen in het hoogkoor stonden ban-
ken voor de geestelijkheid die een rol 
speelde in de mis die werd opgedragen. 
 
Betaalde zitplaats 
De eerste, toen nog stenen, kerkbanken 
verschenen waarschijnlijk rond de dertien-
de eeuw in Engelse kerken. Ze werden geplaatst langs het schip, het middendeel van de kerk. Daar 
konden kerkgangers even op plaatsnemen, al was dat ’s winters vást niet zo’n pretje. 
Weer later werd de houten bank geïntroduceerd in de kerk. Aan het einde van de middeleeuwen waren 
deze banken in redelijk wat kerken te vinden. Meestal waren dat niet zomaar kerkbanken, maar heren-
banken. Ze werden gepacht door adellijken en andere invloedrijke figuren, die grof betaalden voor een 
– met fantastisch houtsnijwerk versierde – zitplaats op een prominente plek in de kerk 
 
Geen koude voeten meer 
Rond de Reformatie en in de periode daarna werd de kerkbank een steeds logischer onderdeel van de 
inrichting van de kerk.  
De eredienst draait in de protestantse kerk immers om het Woord, dat wordt verkondigd in de preek. 
Daar moet je aandachtig (zittend op een bank) naar kunnen luisteren. 
De houten banken werden geschaard rond een nieuw middelpunt: niet meer het altaar, maar 
de preekstoel stond centraal. Om zo weinig mogelijk last te hebben van de koude stenen kerkvloer in 
de winter, werden banken vaak in een blok achter elkaar op een houten vlonder geplaatst.  
 
Zien en gezien worden 
Niet alleen aan het einde van de middeleeuwen, maar juist ook in de eeuwen daarna, vertelde je zit-
plaats in de kerk veel over je sociale status. De dorpselite zat bijvoorbeeld recht tegenover de dominee 
en de kerkenraad op een herenbank. Of ze kozen een andere plek waar ze goed voor betaalden, en 
vooral: perfect te zien waren voor hun dorpsgenoten. 
 
Vrouwen- en mannenbanken 
Mannen en vrouwen zaten niet bij elkaar in de bank. Dat is goed te zien in de zestiende- en zeventien-
de-eeuwse interieurs van dorpskerkjes in Friesland. Daar staan verschillende typen banken aan beide 
kanten van de kerkzaal. Mannen zaten op een gesloten bank met aan de voorkant een lessenaar, hier 
konden ze hun Bijbel of liedboek op kwijt. Voor de vrouwen stonden er eenvoudige, open banken zon-
der lessenaar. Waarom dat laatste? De meeste vrouwen konden toch niet lezen, daar werd tenminste 
vanuit gegaan. De open bank was daarnaast handig om de vele rokken handig onder de smalle rugleu-
ning te draperen. 
 
Comfortabele keuze 
Steeds vaker verdwijnen de traditionele banken uit het kerkinterieur en worden ze vervangen door 
stoelen. Zo kan er flexibeler met de ruimte worden omgegaan en zit de kerkganger er een stuk comfor-
tabeler bij. 
Maar wat gebeurt er met die oude, vertrouwde banken? Er is een levendige handel op Marktplaats, zo’n 
oude bank staat fantastisch in een vintage interieur. Grote gezinnen schuiven een kerkbank bij de eet-
tafel, bij anderen staat ‘ie bijvoorbeeld, opnieuw gelakt en wel, langs de vaart: een perfect visplekje. 
Dit is een artikel uit het Petrus Magazine van de PKN. 
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    GEEN  LICHTJESMIDDAGEN in 2021 op de Algemene  
                

                 begraafplaatsen en herdenkingsparken in de  
 
          HOF van TWENTE 
  
De jaarlijkse Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en 
herdenkingsparken in de Hof van Twente, georganiseerd door de 
Stichting BAB Hof van Twente, gingen helaas ook in 2021 niet door. 
 

Wij hebben in overleg met de Gemeente besloten dat de herdenkingsbijeenkomsten te 
houden in december op de algemene begraaf- en herdenkingsparken in Delden, Diepen-
heim, Goor en Markelo dit jaar niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. 
Gezien de situatie omtrent ’t Coronavirus, gaan we ook dit jaar voor veiligheid en ge-
zondheid. 
 
Stichting BAB, uitvaartondernemers en ge-
meente Hof van Twente plaatsen op alle vier 
algemene begraafplaatsen en herdenkings-
parken op een centraal punt een standaard 
met Lichtje, plus de tekst “Een Lichtje voor al-
len die gemist worden”. Deze Lichten branden 
vanaf zaterdag 18 december tot en met zon-
dag 2e Kerstdag 26 december ’21. Bezoekers 
kunnen op een zelf gekozen moment, op ei-
gen gepaste wijze, even stilstaan bij hun 
overleden dierbaren die ze moeten missen, 
een moment van alleen of samen herinneren 
en herdenken.  
Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- 
en herdenkingsparken aan de dan geldende 
coronamaatregelen houden. Wij hopen dat we 
in december 2022 weer Lichtjesmiddagen 
kunnen organiseren en samen met alle vrij-
willigers elke begraaf- en herdenkingspark, 
met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol te 
verlichten en dat de plaatselijke midwinter-
hoorn-  en ossenhoorn bloazers hun speciale 
klanken kunnen laten horen en om iedereen 
weer welkom te heten. 
 
Voor meer informatie, 
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 
Link : https:www.babhofvantwente.nl/?cat=1 
 



 

         DE STEM 

 

Moge de weg je zeggen:  

volg me maar. Moge de ster je  

zeggen: richt je koers op mij 

Moge de grond je zeggen: ik ben de 

grond onder je voeten. 

Moge het water je zeggen: drink me. 

Moge het vuur je zeggen: warm me. 

En als je de weg kwijtraakt,  

geen vaste grond meer vindt 

en dreigt te verdrinken; 

als het vuur is gedoofd en je kou lijdt 

in een nacht zonder sterren; 

Dan moge Zijn STEM je zeggen: 

Wees niet bang, 

IK BEN er. 

 


