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MARTINUSKERK

WOORDEN ZOEKEN
Ze hebben niet naar mij geluisterd,
ze lachten me zelfs uit,
ze hebben over mij gefluisterd,
ze hebben me gewoon laten staan.

Ook voor dit kerkblad mag ik weer woorden zoeken in
deze meditatie.
Het is echter de vraag of ik u en jou met deze woorden
zal kunnen bereiken. Wij leven in een tijd waarin de
kracht van woorden naar beneden is gehaald, lijkt het
wel. Je mag tegenwoordig alles zeggen, mooie woorden en lelijke woorden, maar of het nog gehoord wordt
en of het nog iets uithaalt, is zeer de vraag.

Het maakt geen verschil of ik zwijg of iets zeg.
Het maakt geen verschil of ik roep of smeek.
Het maakt geen verschil of ik praat over recht.
Het maakt geen verschil of ik boos ben of preek.
Daarom zal ik nu mijn mond maar sluiten.
Daarom zal ik niet meer spreken.
Maar ik kom wel weer naar buiten,
al duurt het misschien dagen of weken.
En als ik dan weer spreek,
zullen er altijd nog mensen zijn,
die niet luisteren naar mijn gepreek.
en ik zal denken: nou, afijn,
dan luisteren jullie toch heel gewoon niet!
Dan stop je je oren maar dicht.
Wie niet luisteren wil, die luistert maar niet.
En degenen die wel luisteren,
dat zijn de mensen tot wie ik mij richt.

Beelden zeggen ons tegenwoordig meer. Wij denken
door de macht van de media ook dat alleen beelden
de waarheid spreken en woorden van geen waarde
meer zijn. De vraag is of de beelden, die wij via de tv
en het internet te zien krijgen, ook echte beelden zijn.
Wat wel waar is, is dat je voor echte emoties van
vreugde en verdriet en ook voor het geraakt worden
door geloof, geen woorden hebt, maar dat je juist deze
gevoelens wel graag wilt delen met een ander of met
De Ander. Toch is het moeten zoeken naar woorden
voor zaken die er toe doen niet nieuw, terwijl juist die
woorden niet gehoord worden. Dat gebeurde ook al
meer dan 2500 jaar geleden met de woorden van de
profeet Ezechiël uit wiens bijbelboek wij in de komende weken gaan lezen.
In de ‘Bonnefooi’ vond ik woorden die de ervaring van
Ezechiël ( en ook onze ervaring?) onder woorden probeert te brengen:

Woorden zoeken voor wat je werkelijk raakt, daar gaat
het om in dit leven. Woorden over het eigen leven en
woorden over God.
Daarom tot slot: Wat is het goed en zoet als al het bittere van mensenlevens in ieder geval eenmaal gezegd
en misschien zelfs opgeschreven staat, als het gehoord en gezien is. Dan wordt het niet vergeten.
In het stralend witte licht
zien we even wie Hij is.
Jezus, zoon van liefde, vrede en recht.
Om stil van te worden.
Er zijn geen woorden voor…
Ds. Elly Nordt

Er zijn geen woorden voor

Gezinsdienst Martinuskerk
19 februari 10.00 uur

Ik heb gezegd: niet eerlijk
Ik heb gezegd: niet doen.
Ik heb gezegd: dat kan toch echt niet
Ik zeg het telkens weer.
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Zangavonden Anholtskamp. Op vrijdag 27 januari en
24 februari bent u om 19.00 uur weer welkom bij de
Zangavond in de Anholtskamp. Eerst hebben we een
korte viering, daarna pauze met koffie en thee. Op 27
januari zal Dina Nijkamp gedichten voor ons voordragen en op 24 februari zal Jan ten Hove een bijdrage
leveren. Samen zingen we dan weer oude, maar o zo
bekende liederen. Hartelijk welkom, ook van buiten de
Anholtskamp.

Kerkdiensten
Zondag 22 jan Martinuskerk
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie Alg. middelen
Vrijdag 27 jan Anholtskamp zangavond
19.00 uur Ds. Elly Nordt
Collecte: Diaconie

Bevestiging en afscheid: Op zondag 5 februari nemen
we afscheid van pastorale medewerkers en ambtsdragers en heten anderen welkom, die in deze dienst
worden (her)bevestigd. Van de ouderlingen stoppen
Henk Eggink, Harm Linde en Martin Verbeek
(kerkrentmeester). Jan Haas voegt er nog een jaar aan
toe (scriba). Jan Wessels en Hanneke Ziggers voegen
er een termijn van vier jaar aan toe. Van de diakenen
nemen we afscheid van Johanna Bekkernens en Henk
Bolink, terwijl Janni Bussink, Bé Hemeltjen en Anita
Meulman vier jaar door hopen te gaan. Henk Zomer
blijft aan als diaken voor het bovenplaatselijke werk,
maar hoeft niet te worden herbevestigd. Ria ter Maat
van de Herikerweg heeft de verkiezing tot diaken aanvaard en wordt dan naar verwachting in haar ambt bevestigd. We hopen op een bemoedigende dienst.

Zondag 29 jan Martinuskerk
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK - Kindernevendienst
Zondag 5 feb Martinuskerk Bev. ambtsdragers
10.00 uur Ds. Elly Nordt en Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / ZWO - werelddiaconaat
Zondag 12 feb Martinuskerk
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK - Kerkradio
Zondag 19 feb Martinuskerk Gezinsdienst
10.00 uur Ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CvK - Jeugdwerk

Gezinsdienst op 19 februari. De zondagsscholen bereiden met de kinderen een aantal bijdragen voor en
nemen deel aan deze dienst. Kinderen, ouders en
grootouders worden van harte uitgenodigd deze gezinsdienst mee te maken.

Vrijdag 24 feb Anholtskamp zangavond
19.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 26 feb Martinuskerk Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie - Algemene middelen

Heilig Avondmaal. Op de laatste gemeenteavond in
november is het besluit genomen 4 x per jaar het Heilig Avondmaal te vieren. De dienst op Witte Donderdag
is dan de zittende viering. De overige vieringen zijn lopend. De 1e Avondmaalsdienst in 2012 is op 26 fee
bruari, 1 zondag van de 40-dagentijd. Allen, groot
en klein, zijn van harte uitgenodigd aan de Tafel van
de Heer.

Zondag 4 maart Martinuskerk Themadienst
10.00 uur Mevr. R. Smeijers (Rijssen) justitiepastoraat
Eindcollecte: Diaconie / ZWO - voorjaarszendingsweek
Woensdag 7 maart Brookschole Biddag
20.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Collecte: College van Kerkrentmeesters

40-dagenproject van de Kindernevendienst
Ook in de 40-dagentijd van dit jaar wil de Kindernevendienst voor de kinderen in hun eigen ruimte en
voor oud en jong in de kerk weer extra aandacht besteden aan deze bijzondere zondagen ter voorbereiding op de tijd van Pasen. We gebruiken het project
van Kind-op-Zondag met het thema “Voor de verandering”. Iedere zondag wordt de veranderaar ten tonele
gevoerd. In een kort gesprek met de predikant wordt
het thema van elke zondag uitgelegd en alles wordt
vastgelegd in een veranderboek. De lezingen in de 40dagentijd van 2012 komen uit het bijbelboek Ezechiël.
Een misschien moeilijk en onbekend bijbelboek, maar
met de uitleg voor de kinderen zal het heel wat dichterbij komen.

VAN DE REDACTIE
In het vorige kerkblad is er op de voorpagina bij de
druk iets fout gegaan rechtsonder bij het plaatje.
Daardoor zijn enkele stukken van zinnen verdwenen.
De tekst had als volgt moeten luiden:
“Het is het goede wat je van Hem mag verwachten.
Niet ziekte, maar gezondheid. Laat genezing vaak
achterwege blijven, om te denken dat God het zo
gewild heeft, maakt Hem tot een boeman. Dan zou het
lied der engelen meteen in de prullenbak kunnen.”
BIJ DE DIENSTEN
Eenheid van de christenen: zondag 22 januari valt in
de week van het gebed om de eenheid van de christenen. De evangelielezing uit Marcus 1: 14-20 gaat over
enkele vissers, die hun werk opgeven voor een leven
achter Jezus aan. Roeping, navolging en oecumene:
genoeg om over na te denken.

Doopdienst. De eerstvolgende gelegenheid jullie kind
te laten dopen is in de dienst van 25 maart. Voor informatie en aanmelding kun je contact opnemen met
ds. Elly Nordt.
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen
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van 4 t/m 12 jaar. Ook is er om 10.00 uur zondagsschool in Elsen en Stokkum.

Wijk Noord
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

KINDERNEVENDIENST
Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor
de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan
naar onze eigen ruimte waar we het bijbelverhaal
vertalen op een manier die voor kinderen begrijpelijk
is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn
vanzelfsprekend welkom!

GEBOREN

We hebben een geboortekaart ontvangen van Jeroen
Hakkert en Geja Dangremond. Trots, blij en gelukkig
zijn zij met hun Floris Jan Henk, roepnaam Floris. Deze baby is op 22 december ter wereld gekomen en
heeft zijn thuis aan de Worsinkweg 14a. Van harte geluk gewenst en Gods zegen!

JEUGDKERK
Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van
12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10
tot 11 uur.
VERVOER
Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan
contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel.
363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).
Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis
de contactpersoon, tel. 361908.

WIJ GEDENKEN
Op 15 december overleed Hendrik Vruwink aan de
Oude Rijssenseweg 4 (Kistemaker) op de leeftijd van
83 jaar. Daar was hij geboren en opgegroeid met twee
zussen. Hij had er de boerderij voortgezet en ook
daarna had hij wat weidevee behouden. Hendrik was
boer in hart en nieren. Dat was zijn leven. Boeken lezen in de vrije tijd, zich bij een vereniging aansluiten of
op vakantie gaan, was niet aan hem besteed. Voor de
voetbal had hij wel interesse. Als persoon was hij niet
snel van zijn mening af te brengen en vrij rechtlijnig,
maar hij bezat ook een sociale, behulpzame kant. Nadat eind 2010 bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek
was, heeft hij het nog lang volgehouden. Een val in
huis leidde tot een kort verblijf in het verpleeghuis in
Delden, maar na enig herstel kon hij toch weer terugkeren. Mede door hulp van buren, familie en thuiszorg
werd dat mogelijk. Hij had vrijwel dagelijks ‘kunnig’
volk over de vloer, waardoor hij aanspraak hield. Op
de praatstoel was Hendrik in zijn element. Met woorden uit Prediker 3 over de verschillende facetten van
het leven hebben we afscheid van hem genomen en
zijn lichaam in de aarde gelegd op de begraafplaats in
Markelo.

HUISKAMER VAN DE KERK
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het
dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee. De koster en de
aanwezige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00
uur van harte welkom.
AGENDA
24 jan.: Thema-avond nieuwbouwwijk de Esch in het
dienstgebouw, aanvang: 20.00 uur.
25 jan.: Belijdeniscatechese onder leiding van ds.
Dijkstra bij Marlies Dondertman, Oldenhof 13.
26 jan.: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij Annemieke Wassink op Wansink 25, aanvang: 20.15 uur.
1 febr.: Mannenclub in het dienstgebouw, aanvang
10.00 uur.
21 febr.: De volgende gezamenlijke maaltijd willen we
met elkaar houden op dinsdag 21 februari om 18 uur in
het dienstgebouw. Aanmelden kan bij Jeroen, de koster. Kom ook eens gezellig mee eten. U bent van harte
welkom.
22 febr.: Vergadering van de leiding van de Kindernevendienst om 20.00 uur in het dienstgebouw.

Als derde slachtoffer van asbestkanker uit één gezin
overleed Johanna Hendrika Hammers-Harmsen (Janna) op 15 december op de leeftijd van bijna 85 jaar. In
april 2010 was Arnold, haar oudste zoon, haar voorgegaan. In 1992 was haar man Frits er aan gestorven.
Dat ook zij ermee te maken kreeg, kwam aan het licht
toen ze vorig jaar vanwege een gebroken heup was
opgenomen in het ziekenhuis. Na revalidatie in de
Diessenplas kwam er een tijdelijke plek vrij in de Anholtskamp. Daar was ze blij mee. Hier had ze haar
contacten, al werd bezoek haar snel te veel. Janna zat
in het huisvrouwenorkest en leverde jaren achtereen
met eigen handwerk een bijdrage aan de bazaar van
de voetbalvereniging en steunde er de supportersvereniging van de fanfare mee. Als Larense boerendochter was ze door haar huwelijk met Frederik Jan Hammers op de Kluunvenneweg 3 terechtgekomen. Samen kregen ze twee zoons. Haar liefde voor het koken
had een impuls gekregen door haar werkzaamheden
bij café Hargeerds. Ze wist van aanpakken. Toen ze
besefte dat haar leven voorbij was, wenste ze anderen
alle goeds toe in de hoop op een weerzien van haar
geliefden. Zo hebben we haar toevertrouwd aan God.

Om alvast te noteren:
VASTENMAALTIJD 22 MAART 17.30 UUR IN HET
DIENSTGEBOUW
Hopelijk
met
een grote groep
willen we ook
dit jaar inde
40dagentijd een
sobere maaltijd
houden. Wij betalen voor deze
maaltijd € 7,50
en wat er over
blijft, na aftrek van de onkosten, gaat naar de sponsoractie van de pelgrimstocht, waaraan ds. Elly Nordt
ook dit jaar weer zal deelnemen. Het goede doel in
2012 is een project om kinderen te voeden en onderwijs te geven in Addis Abeba in Ethiopië.
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Op zondag 18 december kwam er een einde aan het
leven van Hendrika Krabbenbos-Eertink (Dika). Ze
was geboren en getogen in Herike als jongste uit een
gezin van vier kinderen. Als jonge meid kwam ze in
betrekking bij een huishouden in Goor. Toen ze met
vriendinnen op stap was, leerde ze Hendrik Krabbenbos kennen met wie ze in 1953 trouwde. Dat bracht
haar op de Bolinkweg 2, waar ze de rest van haar leven is gebleven. Werken, niet zeuren of uitstellen tot
morgen wat vandaag kan. Dat was haar instelling.
Verder was ze geen vrouw om ergens bij aangesloten
te zijn. Op de boerderij was het haar goed. Ze hield
niet van toeters en bellen. Doe maar gewoon, was
haar devies. Ze was betrokken op het wel en wee in
de buurt. Hun enig kind, Herman, werd de opvolger op
‘Metseler’. Nadat Hendrik in 1992 door ziekte overleed,
hielp ze haar vrijgezelle zoon waar het kon. Toen ze
zelf in 2009 ziek werd, bleef ze nuchter en positief. Op
haar sterfbed is Psalm 23 gelezen over God, die als
een herder voor ons zorgt en ons door de diepten
heenleidt. Met dank voor wie ze was en met diezelfde
Psalm als tekst is in het uitvaartcentrum teruggezien
op haar leven, waarna de begrafenis volgde.

Wijk Zuid
Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl
IN MEMORIAM
“’t is good zo” zei Gerrit Jan Oongs in die laatste dagen van zijn leven telkens weer. Na de laatste jaren,
met het stille verdriet in zijn hart om het verlies van zijn
vrouw en 2 van zijn kinderen, is het ook goed dat Get
op 27 november 2011 afscheid mocht nemen van het
leven op de leeftijd van 93 jaar.
Get van Schöppert woonde aan de Rietdijk 13. Get
was er bij in getrouwd aan het begin van de oorlog,
omdat hij van Mientje hield en zijn arbeidskracht goed
gebruikt kon worden, maar eigenlijk had hij geen boer
willen worden, maar timmerman of wagenmaker. Get
kon goed manden vlechten, zoals we zagen bij het
bloemstuk van de kleinkinderen. Gerrit was een man
die overal over kon meepraten. Er ontging hem niets,
tot het laatste toe. Hij was een man vol met humor, die
nooit klaagde, maar tevreden in zijn zetel zat met de
hond in zijn buurt. Hij genoot van het bezoek van
kleindochter Marleen die telkens even om de hoek
kwam kijken. Het was goed, en ’t is good zo dat vader
en opa met zijn vermoeide lichaam niet meer verder
hoeft. Wij mogen Get geborgen weten bij Hem die de
zijnen niet vergeet.
We namen afscheid van Gerrit Jan Oongs in een
dienst in het Uitvaartcentrum op 1 december 2011 met
de woorden die op het schilderij boven de deur van de
slaapkamer hingen uit Psalm 103: 2b: “Vergeet geen
van Zijn weldaden.”
Zo herdachten wij vader en opa, buurman, vriend en
bekende als een tevreden man, bij wie het goed toeven was.
Wij vertrouwen Gerrit Jan Oongs toe aan God de Vader die ons veilig geborgen houdt in zijn armen. We
hebben Get naar de Algemene Begraafplaats gebracht.
Wij vragen om de nabijheid van de Heer voor dochter
Dina en haar man Willem en de kinderen en voor
schoonzoon Henk, Anneke en de kinderen.

THEMA-AVOND ESCH: Op 24 januari organiseren we
een thema-avond in het dienstgebouw voor de gemeenteleden in de wijk de Esch. Wat zou je doen met
een miljoen, wanneer je zo’n prijs hebt bij de Postcodeloterij? Het leidt tot de vraag wat ons nu bezighoudt
en waar onze kansen liggen. Op interactieve en speelse wijze zullen we daarmee aan de slag gaan. De
avond begint om 20.00 uur en ieder ontvangt een persoonlijke uitnodiging.
MARY DID YOU KNOW?
Een maand met bijzondere bijeenkomsten zit er weer
op (december). Het wordt te veel om op alles in te
gaan, maar er zaten activiteiten bij, die niet snel zullen
worden vergeten. Het heeft niet alleen de regelmatige
bezoekers in beweging gebracht, maar ook mensen
die speciaal voor een bepaalde samenkomst zijn gekomen. Dat is mooi om te zien. Menigmaal was de
kerk goed gevuld. Tegelijk waren er ook momenten bij
waarop mijn gedachten uitgingen naar mensen met
een bepaalde zorgelijke situatie. Een groter aantal
overledenen op het eind verrast misschien niet helemaal, maar gaf voor de betrokkenen toch een heel andere afsluiting van het jaar dan voor anderen. Een lied
van Enjoy dat op kerstmorgen werd gezongen, gaf met
de bijbehorende beelden een doorkijk in het leven van
Jezus zoals dat in de bijbel is overgeleverd. Ik doel op
het lied ‘Mary, did you know?’ en de bijzondere daden
en beloften van Jezus die in dit lied worden benoemd.
Als je de inhoud daarvan tot je door laat dringen, kan
het je raken. Het schept verwachting. Wat zou het
mooi zijn, wanneer zulke verwachtingen in het nieuwe
jaar verder worden ingevuld.

Voor ons onverwachts, omdat ze nog zoveel plannen
had, kwam er op dinsdag 20 december 2011 een einde aan het leven van Gerritdina Aleida Kottelenberg Klumpers op de leeftijd van 91 jaar. De laatste 2 jaar
woonde Dina op de Anholtskamp, maar gewoond, gewerkt en een gezin gesticht heeft Dina aan de Stokkumerweg 54 in Stokkum, terwijl ze geboren is bij
Klumpers op de Leusmansweg in de Achterhoek. Dina
heeft veel meegemaakt in het leven, vooral daar ze al
sinds 1960 weduwe was. Maar Dina was altijd vrolijk
en tevreden en had een groot doorzettingsvermogen
en heeft daarmee de boerderij met hulp van de familie
kunnen voortzetten.
De kinderen en kleinkinderen laten op de kaart met
mooie woorden weten wie moeder en oma voor hen
was:

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra
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Nooit was iets teveel.
Je bezat zoveel liefde
en we kregen allemaal ons deel.
Er valt nu een groot gat
op de plaats waar eens
onze dierbare moeder en oma zat.
Je blijft altijd in onze harten voortbestaan,
ook al is het heel erg moeilijk
zonder jou verder te gaan.

Op de dag van zijn 82 verjaardag, eerste kerstdag
2011, kwam er een einde aan het leven van Gerrit Jan
Kempers. Gert is geboren op de boerderij aan de Larenseweg 21. Zijn hele leven heeft hij op dezelfde plek
gewoond. Hij heeft er gewerkt als boer, maar ging ook
mee met zijn vader voor de slacht bij mensen aan
huis. Hij is er getrouwd met Johanna Hendrika Vreeman, van wie hij op 1 maart 1993 afscheid moest nemen. Zijn kinderen zijn er geboren en met Herman en
Diny en de kleinkinderen genoot Gert van het nieuwe
huis. Vader en opa wilde graag tot het laatst thuis blijven. Dankzij de goede zorgen van zoon Herman en
schoondochter Diny en met hulp van de thuiszorg is
dat gelukt. Gert was geen prater. Hij was het liefst bij
huis, bij de kinderen en de kleinkinderen. Altijd heeft hij
goed voor het gezin gezorgd.
In een dienst hebben wij op 30 december afscheid van
Gerrit Jan Kempers genomen. Wij lazen de woorden
die Gert bij zijn belijdenis meegekregen had: “Ken
Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.” Het lichaam van Gert hebben we ter ruste gelegd
op de Algemene Begraafplaats.
Voor Hendrik en Anneke in Delden en voor Herman en
Diny met de kleinkinderen Kim en Sanne aan de Larenseweg vragen wij God om troost en steun voor de
tijd van gemis die nu is aangebroken.

We herdachten Dina Kottelenberg in de dienst op 24
december met woorden uit Psalm 27: “Wacht op de
Heer, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op
de Heer.” Woorden vol verwachting van de komst en
de wederkomst van Jezus, geboren in de kerstnacht,
het Kind dat gekomen is om te troosten en nabij te zijn
allen die om zijn troost vragen. Op de Algemene Begraafplaats hebben we Dina aan de aarde toevertrouwd.
Wij vragen aan God of Hij door zijn Geest en in zijn
Zoon Jezus tot troost en steun wil zijn voor Hanni en
Adrie aan de Stokkumerweg en de kleinkinderen en
voor Dini en Herman in Noordijk en de kleinkinderen.
Na een korte maar intense tijd van afscheid nemen,
kwam het einde van het leven van Dina Hendrika Roeterdink - Zendman op 21 december 2011. Zij stierf op
de leeftijd van 79 jaar.
Dina is geboren op Seinen in Elsen. Ze kon goed leren, maar haar hart lag bij de boerderij. Op 17-jarige
leeftijd trouwde ze met Teunis Roeterdink en zo kwam
ze op de Zweer aan de Larenseweg 15. Dina heeft het
er altijd goed gehad, met de schoonfamilie en de 5
kinderen die op de Zweer geboren werden. Dina hield
van het werken met de koeien, Sietske 10, een koe
met 100.000 liter melkproductie was haar trots. Toch
was Dina liever aanwezig als stille kracht op de achtergrond. Ze had een oprechte belangstelling voor de
mensen om haar heen en genoot erg van de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. Dina stond nog vol in het
leven en deed van alles voor iedereen tot ze plotseling
ziek werd en al snel duidelijk werd dat ze niet meer beter kon worden. Aan alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen gaf ze in de laatste weken de woorden
mee die haar zelf kracht gaven uit Psalm 146: 3 Oude
Berijming “Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter
hulpe heeft.”
In de kerkdienst op 27 december hebben we deze
mooie woorden ook gezongen en overdacht. We herdachten een lieve moeder, oma, opoe en oude oma.
We weten dat ze nu veilig geborgen is in de palm van
Gods’ hand.
Het verdriet en het gemis zijn echter groot, nu het ouderhuis leeg is. In de eerste plaats voor Jan en Bertha
die op de Zweer gebleven zijn, maar ook voor de anderen, omdat ze niet meer even naar het ouderhuis
kunnen gaan. Voor alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Dina Roeterdink samen en voor elk van
hen persoonlijk bidden wij om troost en kracht en dat
de God van Jacob ook hen wil helpen en steunen in de
tijd die komt.
Het lichaam van Dina hebben we in de aarde gelegd
op de Algemene Begraafplaats.

Wij willen ons medeleven betuigen aan de Heer en
Mevrouw Jansen, Diekink 13. Op dinsdag 3 januari
2012 kwam er, na een ziekte van een paar maanden
en een verzorging van enkele weken door haar ouders
hier in Markelo, een einde aan het leven van Ellis Jansen op de leeftijd van 45 jaar. In een indrukwekkende
dienst in de Martinuskerk hebben we Ellis herdacht en
afscheid van haar genomen. Haar laatste rustplaats is
op de Algemene Begraafplaats in Markelo. We denken
aan de ouders van Ellis, Henk en Jenny en aan de
dochter van Ellis, Candice en de zus van Ellis met
haar gezin in Amersfoort. Soms zijn er geen woorden
voor…, wat overblijft zijn vragen. En naar wij hopen
mensen met een luisterend oor en een troostend gebaar. En… God die alle leven in de palm van zijn Hand
gevat houdt en niet blijft staan bij onze tijd, maar trouw
houdt tot in eeuwigheid.
In de afgelopen weken hebben velen van ons te maken gekregen met het afscheid van iemand waarmee
ze zich verbonden wisten, zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. Laten we oog en oor blijven houden
voor elkaar en vooral weten dat God in zijn Zoon en
door zijn Geest in liefde naar ons omziet. Als wij de
weg niet meer weten en de nabijheid van de ander
missen, wil Hij voor ons de Ander zijn. Maar ook in
momenten van vreugde en blijdschap ging Jezus met
zijn leerlingen mee op de weg van het leven.
Een hartelijke groet, in verbondenheid,
Ds. Elly Nordt
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Het beleidsplan is nu twee jaar oud, maar zal opnieuw bekeken moeten worden aangezien er te
weinig ouderlingen zijn.
• Ons heeft de vraag bereikt, of het gebruikelijk
wordt de kerk voor andere doeleinden te gebruiken dan alleen kerkdiensten. Het is nu nog niet
aan de orde, maar wordt mogelijk in de toekomst
wel relevant. De PKN heeft er ook een stukje over
geschreven hoe kerken in de toekomst gebruikt
kunnen worden.
• Gezinsdienst. Een werkgroep zal, samen met de
themagroep voor gezinsdiensten, de nevendienst
en de leiding van de zondagsschool, bespreken
hoe de gezinsdiensten in de toekomst kunnen
worden ingevuld.
• In het Moderamen is aan de orde geweest hoe het
jeugdwerk een nieuwe impuls kan krijgen. Het idee
is opgevat een stageplek voor studenten te creëren. Voor deze theologiestudenten zullen wij een
profielschets opmaken en naar belangstellenden
onder hen versturen. De uitvoering, voor wat betreft sociale media, zou daarna ook bij de stagiaire
gelegd kunnen worden.
• De Ichthusschool heeft gevraagd wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Hannie Poelert, de predikanten, de voorzitter, de scriba en de Commissie
van Kerkrentmeesters zullen hierover brainstormen en in 2012 antwoorden zoeken op deze
vraag.
U wist het misschien niet, maar mevr. Hennie Stoelwinder heeft vele jaren de verjaardagskaarten geschreven die u omstreeks uw verjaardag in de bus
vond. Hoelang zij dit gedaan heeft weet ze niet, maar
wel vele jaren. In de moderamenvergadering is zij
daarvoor bedankt met een cadeaubon en een grote
bos bloemen.
De heer en mevrouw Groothaar hebben het intussen
van haar overgenomen. Wij wensen hen veel succes
bij dat werk.
Scriba.
•

Kerkenraad
Uit de vergadering van 9 november 2011.
• Er is een voorstel tot een vorm van teambuilding
voor de kerkenraad, voor meer saamhorigheidsgevoel.
Mevr. Wiltjer – PKN gemeenteadviseur- zal gevraagd worden of ze onze kerkenraad van dienst
kan zijn.
• Er is een goed gesprek geweest met de Ichthusschool. Dit naar aanleiding van het niet doorgaan
van de gezinsdienst op 6 november 2011. Contact
wordt vervolgd en dan met beide scholen.
• Dhr. en mevr. Mensink stoppen per 1 januari 2012
met hun bezoekwerk aan bewoners van verzorgingshuizen. Zij doen dit werk al 25 jaar!
• Verheugd werd gereageerd op de melding van een
nieuwe groep catechisanten. Ds. Elly Nordt start
10 november met 9 mensen bij haar aan de “keukentafel.” Er kunnen er nog meer bij. Hoort en zegt
het voort.
• De Diaconie heeft een bedankbrief ontvangen van
de voedselbank. De actie was een groot succes!
Volgende maand kunnen weer 200 kerstpakketten
verzorgd worden in de Hof van Twente, waarvan
25 in Markelo. Dit keer worden de pakketten samengesteld door winkeliers in Markelo. De burgerlijke gemeente zorgt voor de uitdeling.
• Henk Bolink laat weten, dat er al heel veel reacties
gehoord zijn over “Kerkentour” van het Brook-duo.
• De voorzitter sluit de vergadering met het lezen
van het avondlied gez. 391:
De maan is opgekomen…..
Doe ons uw heil aanschouwen,
niet op ons oog vertrouwen,
niet blij zijn met de schijn.
Doe ons de eenvoud vinden,
en, God, voor U als kinderen
op aarde vroom en vrolijk zijn.

Diaconie

Uit de vergadering van 7 december 2011.
• De gemeenteadviseur Jannie Wiltjer komt op de
Kerkenraadsvergadering van 4 januari vertellen
over haar werk
• Verkiezing ambtsdragers.
In de Kerkenraadsvergadering van 4 januari a.s.
wordt het Moderamen herkozen. Harm Linde is
dan aftredend en niet herkiesbaar. In die vergadering zal, met goedvinden van de vergadering, Joke
Doornhein worden gekozen als nieuwe voorzitter.
Zij zal dan ook in het moderamen worden gekozen. Andere ambtsdragers die aftreden zijn: Henk
Eggink, Henk Bolink, Johanna Bekkernens en
Martin Verbeek. Op de eerste zondag in februari
zal er afscheid genomen worden van de scheidende kerkenraadsleden en worden ambtsdragers
(her) bevestigd.

COLLECTES
De collecte van 5 februari is bestemd voor Kerk in Actie voor het Werelddiaconaat. (zie blz. 10)
De collecte van 26 februari is voor de algemene middelen van de diaconie. Om alles financieel rond te krijgen houdt de diaconie ook collectes voor algemene
middelen zodat er ook giften gedaan kunnen worden.
De collecte van 4 maart is voor de Voorjaarszending
week van Kerk in Actie.
KERSTPAKKETTEN
De kerstpakkettenactie voor de minima in de Hof van
Twente, samen met de burgerlijke gemeente, alle diaconieën en Caritas is een succes geweest.
Gezamenlijk hebben we de kerstpakketten ingepakt.
Dit keer was het de beurt aan Markelo om dit te organiseren. Er zijn vele positieve reacties gekomen van
de mensen die ze ontvangen hebben.
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Protestantse Vrouwen Dienst

Jeugd- en jongerenwerk

Na alle gelukwensen en goede voornemens voor het
nieuwe jaar 2012 gaat de tijd gewoon weer door!
We starten dit jaar zonder sneeuw en kou! Af en toe
denk je al voorzichtig aan het voorjaar.
Maar…. maart roert zijn staart en april doet wat hij wil!
Februari: de vergaderingen zijn in volle gang. Ook past
in deze maand de ledenvergadering van de Prot.
Vrouwen Dienst. Tijd om elkaar weer te ontmoeten en
bij te praten! We beginnen dit jaar met een gezellig
samenzijn. Met een vrolijke noot.
Het echtpaar Gerrit en Thera Lueks komt met humoristische voordrachten en liedjes in dialect (uit eigen
werk).
Ze begeleiden zichzelf en ons met accordeon.
Dit moet toch een goede start worden……. dinsdag
14 februari 2012 om 20.00 uur in het dienstgebouw.
Noteert u alvast de datum: een persoonlijke
uitnodiging volgt.

6 TOT 10 JAAR
(groep 3 t/m 6)
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:

26
09
23
08

januari
februari
februari
maart

Dienstgebouw
18.30 uur tot
19.30 uur
€ 1,00 per keer

Wanneer: Zie hieronder
…..
Pennenbakjes
Bakken maar….
Hocus, Pocus, Pilatus, Pas
Een klok maken

Groetjes Janet en Hettie

Tijdens de ledenvergadering van de PVD, in september 2011, hadden we Marti Pluygers als gast in onze
kring. Zij heeft ons toen verteld over hun "sponsorzoon" in Gambia, die toevallig op hun weg kwam. Zij
vertelde toen, dat hij graag wilde studeren voor automonteur, maar dat de financiën dat niet toe lieten. Hij
was nu voor zijn studie aan het sparen door te werken
in een hotel.

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook
een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe
meer ………………

10 TOT 12 JAAR
(groep 7 en 8)
Waar:
Hoe laat
Onkosten:
Wanneer:

26
09
23
08

Hun inzet en Marti's enthousiasme spraken ons erg
aan. Ook toonde ze mooie en indrukwekkende beelden over het gebied en de leefomstandigheden.
We zaten er helemaal in! Spontaan werd deze avond
geld ingezameld als ondersteuning.
In december 2011 zijn Marti en haar man Jan weer
naar Gambia geweest om te kijken naar de vorderingen van de studie, die inmiddels is begonnen. Blij laten
ze ons weten, dat het geld goed besteed wordt. Ze
hebben zijn leerkracht gesproken. Hij doet zijn best,
maakt zijn huiswerk op tijd en komt goed mee.
Ze vonden het fijn er weer geweest te zijn en dit aan
ons te kunnen berichten.

januari
februari
februari
maart

Dienstgebouw
18.30 uur tot
19.30 uur
€ 1,00 per keer
Zie
hieronder

Figuurzagen
Knutselen met flesjes
Bakken maar….
Kleien

Groetjes Madieke
ZONDAGSSCHOOL
Op zaterdag 17 december hebben wij in de Martinuskerk het
kinderkerstfeest gevierd. Een
groot aantal kinderen zag eerst
de kinderen uit Elsen de adventskaarsen aansteken, waarna de kinderen uit het dorp het
kerstevangelie vertelden.

Een hartelijke groet van de commissie.

Na enkele mooie kerstliederen was het tijd voor het
kerstspel: Glitter. Een eigentijds kerstverhaal uitge7

Wij hopen weer veel dames op deze avond te mogen
begroeten.

beeld door de kinderen uit Stokkum, waarbij geen enkel spoor van spanning zichtbaar was. In dit kerstspel
lieten de familie Glitter en de familie Bijstand ons zien
dat niet de kerstboom of het lekkere eten en drinken
het belangrijkste is tijdens het kerstfeest, maar dat het
om iets anders gaat: naastenliefde. Ook al ben je arm
en heb je niet veel om te geven, wanneer je liefde
geeft, geef je het grootste geschenk.

januari 2012
zo. 22
ma. 23
di. 24
wo. 25
do. 26
vr. 27
za. 28

Aan het einde van de viering kregen alle kinderen van
de Zondagsschool als vanouds een tasje met hierin
iets lekkers en een mooi leesboek. Voor de oudere
kinderen was er zelfs een gezangboek of bijbel. Ook
voor de andere kinderen in de kerk was er aan het
einde nog een lekkere traktatie. Al met al was het een
hele fijne en warme viering.

di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za. 11

Psalm 63
Handelingen 8:4-25
Handelingen 8:26-40
Handelingen 9:1-19a
Handelingen 9:19b-31
Deuteronomium 12:1-12
Deuteronomium 12:13-28
Deuteronomium12:29–13:6
HSV/NBG'51:
Deuteronomium 12:29-13:5
Deuteronomium 13:7-19
HSV/NBG'51:
Deuteronomium 13:6-18
Deuteronomium 14:1-21
februari 2012
Deuteronomium 14:22-29
Deuteronomium 15:1-11
Deuteronomium 15:12-23
Deuteronomium 16:1-17
Deuteronomium 16:18–
17:13
Deuteronomium 17:14–
18:8
Deuteronomium 18:9-22
Marcus 1:1-15
Marcus 1:16-31
Marcus 1:32-45
Ezechiël 1:1-14

zo. 12

Ezechiël 1:15-28a

ma. 13
di. 14

Ezechiël 1:28b–3:3
Deuteronomium 19:1-13

wo. 15

Deuteronomium 19:14-21

do. 16

Deuteronomium 20:1-9

vr. 17

Deuteronomium 20:10-20

za. 18

Deuteronomium 21:1-9

zo. 19

Marcus 2:1-12

ma. 20

Marcus 2:13-22

di. 21

Ezechiël 3:4-15

wo. 22

Ezechiël 3:16-21

do. 23
vr. 24

Ezechiël 3:22-27
Psalm 57

za. 25

Deuteronomium 21:10-21

zo. 29

Op zondag 15 januari zijn we weer begonnen met de
Zondagsschool. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn
van harte welkom om een keertje mee te kijken wat er
zo al in het Zondagsschooluurtje gedaan wordt. Dit
kan in het Dorp (dienstgebouw), in Stokkum (school)
en in Elsen (kinderopvang bij de fam. Pinkert).

ma. 30
di. 31
wo. 1
do. 2
vr. 3
za. 4

Zondagsschool Markelo

Algemeen

zo. 5

JAN TERLOUW TE GAST BIJ
HVV.

ma. 6

De heer Jan Terlouw is al lang politicus en dat is in zijn boeken ook
wel te merken.
Hij schrijft vaak over onderwerpen
die je aan het nadenken zetten. Maar gelukkig zit de
boodschap die hij heeft altijd verpakt in een spannend
verhaal dat met vaart en humor wordt verteld.
Hij vertelt over het boek Oorlogswinter.
Oorlogswinter betekent dat het verhaal zicht afspeelt in
een winter tijdens de oorlog.
Dat het de Hongerwinter is komt pas later in het boek
naar voren. Maar op de een of andere manier straalt
de titel “Oorlogswinter” wel iets uit. Hij heeft die titel
genomen omdat het in de winter koud is en omdat
men toen moeilijk aan voedsel kon komen.
Het is een spannend en aantrekkelijk boek.
De avond wordt gehouden op donderdag 26 januari
en begint om 20.00 uur in het dienstgebouw.
HELLA VAN DER WIJST
Op donderdag 16 februari is mevrouw Hella van der
Wijst, televisiepresentatrice, te gast op onze verenigingsavond. Zij presenteert sinds 2003 het tvprogramma “de wandeling”, waarin zij al wandelend
bekende en minder bekende Nederlanders interviewt.
Ook heeft zij een column in het tv-blad “Magazine”.
In 2006 schreef zij haar eerste boek “Hella’s Voetsporen”.
Zij wil ons deze avond wat over haar leven en over
haar werkzaamheden vertellen.
De aanvang is om 20.00 uur in het dienstgebouw van
de Martinuskerk in Markelo.

zo. 26
ma. 27
di. 28
wo. 29
do. 1
vr. 2
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Deuteronomium 21:22–
22:12
Psalm 91
Ezechiël 12:1-7
Ezechiël 12:8-20
maart 2012
Ezechiël 12:21-28
Ezechiël 13:1-8

Lied van verlangen
Onbetaalbare gaven
Leesles
Wordt vervolgd ...
Aansluiting
Grenzen
Vlees en bloed
Hart en ziel

Dien alleen de HEER
Heilig dieet
Tien procent
Armoedebestrijding
Oormerk
Feestregels
Recht
Gezag en ontzag
Echte profetie
De bode en de Heer
Spreken met gezag
Doorvertellen
Stormachtig begin
Beschrijving van iets
onbeschrijfelijks
Vol van het Woord
Uitwijkmogelijkheid
Oog om oog, tand om
tand
Strijdvaardig, niet
strijdlustig
Om gruwelijkheden te
voorkomen ...
Oplossing voor een
onopgeloste moord
Wie kan zonden
vergeven?
Eetgewoonten
Verstaanbare
boodschap
Zware
verantwoordelijkheid
Niet vanzelf sprekend
Schuilplaats
Regels in een
gebroken wereld
Welke regels gelden
voor u?
Bevrijdingslied
Levend teken
Angstaanjagend
Nabije toekomst
Zo spreekt de HEER

za. 3
zo. 4
ma. 5
di. 6
wo. 7

Ezechiël 13:9-16
Ezechiël 13:17-23
Ezechiël 14:1-11
Deuteronomium 22:13-22
Deuteronomium 22:23 –
23:1

De klimaatverandering zorgt voor problemen in het
noorden van Burkina Faso.( De naam Opper-Volta, die
de Franse kolonisten het land hadden gegeven, is veranderd in Burkina Faso: land van oprechte mensen).
De zeldzame regenbuien zijn zo intens dat het water
alles wegspoelt. Het wordt steeds droger.
Tien kerken in dit land hebben daarom de afgelopen
drie jaar in 42 dorpen boeren geholpen met het aanleggen van irrigatiesystemen en waterputten. Zij hebben gezorgd voor zaad en betere meststoffen.
De grond is er nu vruchtbaarder. De boeren bouwen
muurtjes rond hun akkers, zodat de vruchtbare bodem
niet wordt weggespoeld na een heftige regenbui. Zij
zijn aan de slag gegaan met een microkrediet en hebben landbouwcursussen gevolgd.
Dit had een prachtig resultaat: hun oogst is met een
kwart toegenomen, hun producten blijven langer vers
en ze weten ze voor een goede prijs te verkopen op de
markt. De komende drie jaar willen deze kerken
projecten starten in 26 nieuwe dorpen. Ongeveer
90.000 mensen zullen hiervan profiteren.

Afgebroken muren
Valse profetessen
Schoonmaak
Wie gaat vrijuit?
Seksueel misbruik

MARKELO'S KERKKOOR.
Maandag 9 januari hebben wij onze jaarvergadering
gehouden in het dienstgebouw. We kunnen terugzien
op een fantastisch jubileumjaar.
Financieel gezien zijn we vrij gezond en dat is mede
door onze donateurs, de Protestantse Gemeente Markelo, het Hessenheemfonds, de Dorpsfeestcommissie
en de Rabobank.
Dank aan allen die het koor een warm hart toedragen
en dat ook daadwerkelijk laten blijken.
Na het officiële gedeelte volgde een diaserie door de
heer Meutstege met mooie plaatjes, gemaakt in en
rond Diepenheim.
Tot slot was er de traditionele verloting, onder het genot van een drankje en een hapje, dit alles verzorgd
door onze activiteitencommissie.
Het ledenaantal van ons koor is stabiel, maar vermeerdert niet en dat zien we graag anders.
Mochten er mensen zijn die kennis willen maken met
het koor en een repetitie willen bijwonen, dan bent u,
geheel vrijblijvend, van harte welkom. Daarbij denken
wij ook aan mensen die de laatste jaren in Markelo zijn
komen wonen. We komen samen op maandagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur in het dienstgebouw.
Namens bestuur en leden wensen wij u alle goeds in
dit nieuwe jaar.

Op zondag 4 maart hoopt mevrouw Smeijers uit Rijssen in onze Martinuskerk voor te gaan.
Ze is pastor in een penitentiaire inrichting en heeft samen met de ZWO commissie een dienst voorbereid.
Na de dienst zullen de bekende paasgroetenkaarten
uitgedeeld worden en ZWO hoopt dat een ieder een
kaart zal versturen.
De deurcollecte is deze zondag voor de voorjaarszending.
PAASGROETEN
Dit jaar hebben de kaarten het thema: herstelde
relaties.
Gedetineerd zijn betekent dat het
moeilijk is om de relatie met je
vrouw, je kinderen en je familie in
stand te houden. Dat ze op bezoek komen en dat je hen kunt
bellen is heel belangrijk voor
mensen in gevangenissen.
De gedetineerden bespraken dat
verbroken relaties weer hersteld
konden worden: Er is weer liefde
mogelijk. Wat betekenen relaties
voor jou? Wat heeft de opstanding van Christus daarmee te maken?
Dat werkten ze uit in kleine beelden en één van die
beelden is te zien op de paasgroetenkaart van 2012.
Vaak vragen de gedetineerde mensen aan de predikanten of die nog een kaartje voor hen hebben om te
versturen want elk contact is waardevol. Kaarten krijgen doet hen goed, ook buiten de muren wordt aan
hen gedacht.
De bovenste kaart is de paasgroet voor de gevangene:
hier kunt u uw groet, gebed of gedichtje en uw naam
op schrijven. Vergeet niet uw naam want zonder naam
is het geen echte groet! Maar alleen uw naam, geen
adres.
Op de onderste kaart schrijft u niets, u plakt er alleen
een postzegel op. De gedetineerde kan deze kaart zelf
versturen aan zijn familie of aan vrienden en er dus

BOEKEN
Als u dit leest hebben wij onze eerste maandelijkse
boekenverkoop op de donderdagmorgen achter de
rug.
Donderdag 2 februari staat Diny Eggink er van 9.30 12.00 uur en donderdag 1 maart Tally van der Zwaag.
U bent van harte welkom en de koffie staat klaar

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat.
5 februari 2012.
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zelf een boodschap op schrijven. De justitiepastores
benadrukken, dat het één van de weinige mogelijkheden is om het contact met hun buitenwereld gaande te
houden.
COLLECTEN
Collecten: CvK.:
Diac.:
25 nov.
27 nov.
44,51 44,51
04 dec.
52,63 52,62
11 dec.
42,46 42,46
18 dec.
38,26 48,22
18 dec.
Zangdienst
24 dec.
24 dec.
124,80 124,80
24 dec.
105,51 105,51
25 dec.
133,10 133,09

ZALENVERHUUR
Dienstgebouw
Vergaderingen / bijeenkomsten/
/workshops
Aantal
5 tot 150 personen
Info
Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl
Waar?
Voor al uw

Eindcollecten:
75,05 Diac. Anholtskamp
131,95 Diaconie JOP
125,75 CvK. Verj. fonds
95,85 Diac. St.Present
86,47 CvK Orgelfonds
342,82 CvK Orgelfonds
63,30 Diac. Anholtskamp
360,38 Diac.Kind. in de Knel
299,21 CvK Kerstcollecte
342,85 Diaconie Algemeen

RADIO KERKLOKAAL
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink,
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

Berichten van de synode
november 2011

Protestantse gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890 fax: 0547–276637

Sexueel misbruik in pastorale relaties
Al geruime tijd wordt er in de media aandacht gegeven
aan wat er zoal mis kan gaan in de kerkelijke zorg voor
haar leden. De PKN heeft al een protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel)
misbruik in pastorale relaties. Nu is ook een “daderbeleid” vastgesteld, waarin beschreven is hoe om te
gaan met veroordeelde daders.
Het gaat bij dit soort problemen om meer dan wat er
gebeurd is tussen dader en slachtoffer, de dader is
namelijk ambtsdrager en vertegenwoordiger van de
kerkelijke gemeente, van de kerk als geheel. Wat er
gebeurd is treft de hele kerk. In de synode werden dan
ook harde woorden gesproken: ”Het mag gewoon niet
voorkomen, en als het dan toch voorkomt, mag het zeker niet toegedekt worden en moet de kerk er zijn voor
de slachtoffers. De aandacht moet zich richten op hulp
aan hen.”
En wat dan met de dader? Het daderbeleid van de
Kerk gaat daarover, wat te doen na de veroordeling
voor seksueel misbruik in pastorale relaties door de instantie die daarover gaat, het College voor het Opzicht. Zo wordt er ingegaan op de vraag of de dader
nog geschikt is om het ambt te blijven vervullen, het afleggen van een schuldverklaring en het begeleiden
van kerkenraden. Dat zijn moeilijke zaken. Het eenvoudige antwoord is: “Die krijgt de kans nooit meer!”
Maar in de kerk gaat het ook om berouw, bekering,
vergeving, verzoening, moet er dan toch ook niet gewerkt worden aan herstel van vertrouwen?
Hoe het ook zij, het gaat altijd eerst om het slachtoffer.
Zoals de scriba zei: “We zien te vaak dat het slachtoffer zijn of haar plek in de gemeente niet meer in kan
nemen. Met dit daderbeleid willen wij het ook mogelijk
maken dat het slachtoffer in de kerk weer een plaats
kan vinden”. Het is dan ook een streng daderbeleid.
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