HET KAN WEER !!
Tot ziens in
de Koele
11 juli 10 u

LOSLATEN EN VASTGEHOUDEN WORDEN
Een tijd geleden keek ik naar een kerkdienst op Omrop Fryslân met een predikant die eerder in Rijssen heeft
gestaan, ds. Hans de Jong. Van zijn preek weet ik niets meer te herinneren, maar wel een moment, waarin
hij zichzelf toesprak: “Rustig Hans”. Hij zou toen bijna een onderdeel overslaan, als hij niet op tijd besefte
dat er eerst nog een muzikaal nummer kwam. Zoiets overkomt mij ook wel, dus dit was herkenbaar. Het is
ook niet niks om voor te gaan met de camera’s van een bekende omroep op je gericht. Je kunt er extra gespannen van worden en juist als je niets verkeerd wilt doen, toch de mist ingaan. Maar dat maakt het dan
ook weer zo echt en puur. Wat anderen overkomt, gebeurt dan ook bij een predikant, die toch gewend mag
zijn om te spreken voor publiek. En waarom zou er niets fout mogen gaan?
Als ik zelf erg vol zit met allerlei zaken, die me bezighouden, denk ik
weleens terug aan deze woorden:
Rustig Hans. Dat is best nog lastig, als
er veel is, waar je zorgen over hebt of
tegenop ziet. Nu is er minder zekerheid of iets ook daadwerkelijk gebeurt
of niet. Je kunt wel verwachtingen
hebben van een situatie over enkele
maanden, maar of het ook uit gaat
komen, is niet gezegd. Dat heeft alles
te maken met de pandemie, waarin
we nog altijd zitten. En dat kan spanning geven. Zeker als je baan op het
spel staat of al zo lang zit te wachten
op een oproep van het ziekenhuis, dat
je eindelijk aan de beurt bent voor
een operatie.
Hoelang gaat dit nog duren? Hoe lang
zitten we nog vast aan een virus dat in nieuwe varianten steeds weer op kan duiken? Ook al zouden we het
bij ons meer onder controle krijgen, er zijn altijd nog landen, waar ze nog lang zo ver niet zijn. Met hemelvaart las ik een tekst uit het evangelie van Johannes 14, over het huis van God met de vele ‘kamers’. Over
een opgaan van Jezus tot God met als verzekering aan zijn volgelingen, dat Hij hen weer zal zien en een plek
vrijhoudt in het hemelse. Vlak voor zijn gevangenneming en abrupte einde aan jaren van samen optrekken
door Galilea en Judea wordt Jezus gescheiden van zijn leerlingen en zal Hij de marteldood sterven. Maar het
is niet het einde, maar leidt een nieuw begin in. Pasen volgt, en Pinksteren, waar de volgelingen van Jezus
worden toegerust met kracht van Boven, dezelfde Geest, die Jezus bezielde.
Aan het begin van Johannes 14 staat: om niet ongerust te zijn (zo NBV 2004), om niet ontroerd te zijn (zo
NBG 1951). Maar als je op het punt staat om iemand met wie je heel vertrouwd bent geraakt te moeten
verliezen, laat dat je natuurlijk niet onberoerd. Mij gaf dit gedeelte iets van gerustheid. Als Jezus dit zegt,
dan mag ik er toch op vertrouwen dat het goed komt, wanneer ik hier eens mijn ogen heb te sluiten? Het
gaf, voor even, een stuk ontspanning. Maar daarna kwamen er bedenkingen en raakte ik die ontspanning
toch weer wat kwijt. Het is moeilijk om in vertrouwen de dag (en nacht) door te komen, wanneer er van alles
speelt dat je zorgen geeft.
Dat kan gaan over situaties op persoonlijk vlak, in de eigen familiekring. Of spanningen in de wereld, of de
snelle achteruitgang van planten en dieren. Vaak gaat het om dingen, waar je maar weinig invloed op hebt,
die je dus over moet geven. En misschien helpt dan dat toch ook weer om zo ver te komen: juist dat je
ergens zo weinig zelf aan kunt veranderen, mag maken, dat je het overlaat aan anderen, en die Ander met
een hoofdletter, die niet loslaat, de werken van zijn hand.
Marten Dijkstra
Van de redactie:
Het kerkblad zal dit jaar minder vaak bij u in de bus liggen dan u gewend was. Door minder mogelijkheden voor activiteiten van de kerk is er minder te vermelden of aan te kondigen. Ook al doordat we zijn
overgegaan naar een wekelijkse nieuwsbrief om actueel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen
met de Corona maatregelen van de regering.
De komende kerkbladen zullen eens per twee maanden verschijnen.
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Kerkdiensten
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

Zondag 23 mei Martinuskerk Pinksteren
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie
Zondag 30 mei Martinuskerk afscheid KND
10.00 uur ds. D. van der Boon
Eindcollecte: CvK
Zondag 6 juni Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie
Zondag 13 juni
Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon
Eindcollecte: CvK
Buurtdienst Elsen
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: CvK/buurtdiensten

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

Zondag 20 juni Martinuskerk
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: Diaconie

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

Zondag 27 juni
Martinuskerk
10.00 uur hr. G. Beltman
Eindcollecte: CvK
Buurtdienst Stokkum
10.00 uur ds. D. van der Boon
Eindcollecte: CvK/buurtdiensten

Kerkelijk bureau:
Ledenadministratie: Gerdien Rabe
Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242,
E-mail: kerkburo@pkn-markelo.nl
Aanwezig op dinsdag- en donderdagmorgen 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

Zondag 4 juli Martinuskerk Doopdienst?
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Eindcollecte: Diaconie
Zondag 11 juli Kösterskoele 1e recr. zondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Zondag 18 juli Martinuskerk 2e recr. zondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie
U kunt uw collectebijdrage ook overschrijven naar de
bankrekening van de kerk of van de diaconie zoals ze
hiernaast in de colofon vermeld staan.
Zet u bij uw overschrijving wel even waarvoor uw gift
bestemd is? Geen vermelding? dan wordt uw gift gelijk
verdeeld tussen Diaconie en Kerk.
Hebt u wel een E-mailadres maar ontvangt u nog niet de
Nieuwsbrief, neem dan contact op met het kerkelijk
bureau. Telefoonnummers en E-mailadressen staan in de
colofon.

Fotografie Marjan Noteboom
Volgende uitgave: 14 juli 2021
Inleveren kopij vóór: 1 juli 2021
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl
Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau
in de Martinushof.
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dig en vindt er vooraf een triage plaats. Als je rekening houdt met de onderlinge afstand van anderhalve meter kunnen er maximaal 250 mensen
aanwezig zijn. Hoeveel we uiteindelijk zullen toelaten en in welke mate samenzang mogelijk is, kan
pas na verschijning van dit kerkblad duidelijker
worden. Houd dus berichtgeving in de gaten! Bij
slecht weer zullen we uit moeten wijken naar de
Martinuskerk, maar dat zou zeker teleurstelling geven, want met de huidige beperkingen is hier veel
minder mogelijk dan in de Koele. Hopen op goed
weer!

BIJ DE DIENSTEN
Pinksteren

Vanaf zondag 23 mei gaan de kerkdeuren weer open voor allen, die de
kerkdienst zelf mee willen maken. Van

tevoren is opgave nodig, omdat er tot maximaal 30
kerkgangers plaats wordt aangeboden. Reservering
kan door een bericht te sturen naar het mobiele
nummer 06-57511169 of via de scipio-app. Net als
vorig jaar wordt verzocht om een mondkapje op te
hebben bij binnenkomst en uitgaan van de kerk.
Wie klachten heeft die verband kunnen houden met
corona, moet thuis blijven. Het blijft sowieso mogelijk om de diensten via het internet te volgen. Wie
geen plaats heeft gereserveerd, kan er na registratie van naam en telefoonnummer in als er nog
plekken vrij zijn.
In de pinksterdienst hopen we drie gemeenteleden
te presenteren, die de benoeming tot kerkrentmeester hebben aanvaard, te weten Jan Henk Berendsen, Diederik Roeterdink en Wim Bronsvoort.
Elk van hen is al langer betrokken bij werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters. Hun
toevoeging betekent een belangrijke versterking
van het CvK. Omdat er na het vertrek van Frits van
Zwol niet meer dan twee ouderling kerkrentmeesters overbleven was het sowieso nodig dat er
uitbreiding kwam. Tijdelijk was Henk Bolink vanuit
de kerkenraad als ouderling toegevoegd om aanwezig te zijn bij besluitvorming. Dat zal diezelfde
zondag worden bekrachtigd. Het is een bemoedigende stap, dat er nu in een klap een driemanschap bij komt. Langs deze weg de benodigde
wijsheid en inspiratie toegewenst van de Geest, die
met Pinksteren een beweging startte, die tot op de
dag van vandaag niet is gestopt en ons uitnodigt
om zelf actief aan deel te nemen.

Gedenken overledenen
Nu we de kerk weer open doen, gaan we ook weer
door met het plaatsen van een gedachtenisblad in
de stiltehoek van de kerk, aansluitend op een
uitvaart. Voordat het zover is, worden eerst de 59
gedachtenisbladeren uit de daar bevestigde takken
van een eikenboom gehaald. Dat vindt plaats in
een paar afzonderlijke bijeenkomsten, verdeeld
over één dag, slechts in aanwezigheid van
betrokken naasten. Dit zal zijn op zaterdag 29 mei,
om 10.00 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur.
Tijdens iedere gedachtenis van een overledene
wordt een kaars aangestoken, die na afloop mee
kan worden genomen ter herinnering, tezamen met
het blad.
Omdat de kerkdiensten lange tijd alleen op afstand
konden worden gevolgd zagen we geen geschikt
moment om ook die gemeenteleden te gedenken,
die sinds eind vorig jaar zijn overleden. Tot nu toe
gaat het om 22 personen van wie een gedachtenis
is gewenst. Buiten de reguliere diensten om zal dit
op zaterdag 5 juni plaatsvinden, om 11.30 uur en
om 13.30 uur, waarbij hun naasten worden
uitgenodigd. Ook deze vieringen hebben een
besloten karakter.

Wijken Noord & Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters,
tel. 06-51029818
e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl

Doopdienst
Wie een kind wil laten dopen kan het beste contact
opnemen met een van de predikanten. Dan is er in
overleg te bekijken welke mogelijkheden er zijn.
Zondag 4 juli staat ervoor gereserveerd met ds.
Rob. Nijhuis als voorganger. Op 5 september is een
andere datum vastgelegd. Dan met ds. Deodaat
van der Boon. Tegen die tijd
kan de situatie alweer heel anders zijn dan nu. Wellicht zijn
er in samenspraak nog andere
opties.

WIJ GEDENKEN
Amper een maand nadat duidelijk was geworden
waar lichamelijke klachten vandaan kwamen, overleed Hendrik Kottelenberg op 9 maart in de Stoevelaar te Goor. Hij verbleef hier sinds 2017 op afdeling de Stuvelhof vanwege de gevolgen van hersenletsel. De periode rond deze opname vormde
een dieptepunt in zijn leven. Hij herstelde gedeeltelijk, maar werd niet meer de oude. Zijn belangstelling voor het boerenbedrijf, het kerkelijke leven, de politiek en voetbal bleef aanwezig. Op al
deze fronten is hij actief geweest, wat hem een koninklijke onderscheiding heeft opgeleverd. Zo zat
hij bij Gemeente Belangen en is hij een tijd wethouder geweest. Verder was hij lid van de boerendansers en een liefhebber van de jacht.

Koeledienst
Op zondag 11 juli zijn we van plan om in het openluchttheater de Kösterskoele een kerkdienst te
houden. In deze dienst treden Bram en Janine Lemans uit Vriezenveen op en geven we aandacht
aan het vertrek per 1 april van Jeroen Noltus als
koster van de Martinuskerk. Omdat er toen geen
goede gelegenheid was om als gemeente afscheid
van hem te nemen, hopen we dat nu te kunnen
doen. Ook dan is reservering van een zitplaats no-
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Op 22 maart overleed op 70-jarige leeftijd de heer
Arend ten Hove. Arend was een man van de wereld. Met z’n vrachtwagen was hij overal geweest
en overal redde hij zich. Dat had hem tot een heel
onafhankelijke figuur gemaakt. Arend wilde graag
z’n eigen gang gaan. Dat zat in z’n aard. Hij wilde
niet dat anderen zouden bepalen hoe zijn leven er
uit zou zien. Hij was daar krachtig in en volhardend. Arend ten Hove; een man met een eigen visie. Ook over God… Op een bepaald moment hoorde hij dat de dokters voor hem niets meer konden
doen. Arend was daar realistisch over. Hij zag de
werkelijkheid onder ogen. Samen vonden we steun
in iemand uit lang vervlogen tijden. Prediker…. Een
figuur uit de Bijbel die kritisch is als het om geloven gaat. Prediker heeft nogal wat vragen aan
God. We spraken daar zinvol over met elkaar en
ook in de afscheidsdienst ging het daarover. Geloven is geen zekerheid maar een vertrouwen. Arend
vulde dat op zijn manier in. Niet met grote woorden maar wel met vertrouwen!
Arend ten Hove; We gaven hem uit handen in het
volste vertrouwen dat hij geborgen is in Gods
hand. Van harte wensen we Fennie, Erwin, Marcel
en Mieke en de kleine Sofie sterkte.
ds. Rob. Nijhuis

Toen de combinatie van een eigen veehouderij met
bestuurlijke functies hem te veel was geworden,
kreeg hij meer tijd voor zijn vrouw Lidy Klein Velderman, de beide dochters en hun gezinnen. Velen
kennen Hendrik als een beminnelijke man, die positief was ingesteld en open stond voor iedereen.
Dat hij soms last had van depressiviteit hield hij
verborgen. In de afscheidsdienst in de Martinuskerk lazen we Psalm 121 en keken terug op een
bewogen, maar rijk leven. Hendrik is 70 jaar geworden. MD
14 maart 2021 is rustig ingeslapen Johanna Maria
Reuling - van den Dries op de leeftijd van 89 jaar.
Anneke verbleef sinds vorig jaar juli op de Anholtskamp in Markelo nadat het thuis aan de Kloppertstraat niet meer ging.
Een moeilijke stap, de verhuizing van de Kloppertstraat naar de Anholtskamp. De tuin met de bloemen en de vogels waar ze zo van hield moest ze
achterlaten omdat het lichamelijk allemaal te zwaar
werd. Maar wat heeft zij genoten de laatste periode
op de Anholtskamp met haar nieuwe vriendinnen.
Anneke was een gezelschapsmens. Een mensenmens met de nodige humor die graag puzzelde in
een boekje of een puzzel legde.
In kleine kring hebben wij haar begeleid naar het
crematorium in Usselo. Dat haar dochters Gloria en
Gabby fijne herinneringen aan haar mogen bewaren en dat deze herinneringen de kracht mogen
geven voor de komende tijd.
Dini Vruwink.

Na een beroerte kwam Hendrik Jan Zendman van
de Lichtmissenweg 1 in het St. Elisabeth verpleeghuis in Delden terecht, waar hij amper een week
later op 23 maart is overleden. Op 1 april zou hij
97 zijn geworden. Hendrik Jan kwam van Herike.
In 1946 trouwde hij met Dika Sligman van
‘Lechmissen’. Ze kregen in hun enig kind en zoon
een opvolger op de boerderij. Toen ik in 2002 met
HaJé en Dika kennismaakte, hadden ze fokvarkens
en melkkoeien en behoorden de kippen en fruitbomen al tot het verleden, waar ze in de begintijd
nog druk mee waren geweest. Met meer generaties
op hetzelfde erf bleef hij niet helemaal alleen achter, toen Dika in 2012 stierf. Hendrik Jan was opa
geworden van twee kleindochters en zag als ‘ouwe
opa’ twee ‘mèekes’ van nabij opgroeien. Hij kon
lang meegaan met de tijd en had een brede belangstelling. Kalm, tevreden en karaktervol, zo
schetsten zijn naasten hem op de rouwkaart. In de
afscheidsdienst haalden klein- en achterkleinkinderen de creatieve oplossingen aan, waar hij mee
kwam. Hij was handig en vindingrijk. Terugkijkend
op zijn leven, had hij geluk gehad, zo zei hij zelf.
Dat geeft reden tot dankbaarheid. MD

Als je Gerda Oosterkamp-Aanstoot
zou
vragen of ze een goed
leven heeft gehad zou
ze waarschijnlijk zeggen; “Joa, prachtig”!
De rode draad in haar
leven was ook om te genieten van het leven. Van
alles wat daarmee samenhing, haar gezin, de familie, vrienden, kennissen en de natuur.
Gerda werd op 5 oktober 1951 geboren aan de
Groenlandsdijk waar ze met haar broer Jan opgroeit. Ze leert Gerrit Oosterkamp kennen met wie
ze op 28 mei 1975 trouwt. Hun gezin breidt zich uit
met dochters Karin en Ellen en het gezin geniet
van het leven en van elkaar. Gerda en Gerrit houden elkaar in balans en vullen elkaar aan, haar
dochters weten dat ze altijd bij hun moeder terecht
kunnen en leren van haar dat je een ander nooit
moet veroordelen. “Bedenk dat ieder mens anders
is.” Haar gezin breidt zich uit met schoonzonen en
kleinkinderen voor wie ze altijd tijd en aandacht
had. Er werd genoten van bezoekjes aan de dikke
boom, van pannenkoeken en een ijsje. “Wat hebben we het goed”, zei Gerda vaak. Maar dan is ineens alles anders. Gerda wordt ziek en na 13 dagen moet haar gezin afscheid van haar nemen. Wat
zal ze gemist worden!
Liesbeth van Berkel.

Op 22 april 2021 overleed op 78-jarige leeftijd de
heer Herman Bleumink van de Voordesdijk 3. Herman was op en top boer. Daar leefde hij voor. Hij
hield ervan om het hele gezin bij elkaar te hebben
op het erf. Zo ging het ook. Beide dochters Wilma
en Riny met hun aanhang leefden samen met Herman en Diny daar aan de Voordesdijk. En ze hadden het goed samen. Totdat Herman te horen
kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was. Dat was een
streep door de rekening. We spraken daar heel zinvol over met elkaar.
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Arie heeft de oorlog veel indruk gemaakt. Hij vertelde er regelmatig over en heeft veel boeken hierover gelezen.
Op jonge leeftijd begint hij als venter bij ‘de Klumper’, nadien wordt het ‘de Spar’, maar de meeste
Markeloërs kennen hem als werkzaam bij de supermarkt van Haan.
In 1952 trouwt hij met Marietje Boswinkel en ze
gaan eerst in Goor wonen, waar hun zonen Jan en
Aat geboren worden. Later verhuizen ze naar de
Wehmekamp in Markelo. In de weekends werkt hij
samen met Marietje bij ‘Bill’ en in zijn vrije tijd
houdt hij van volleyballen, vissen en is bestuurslid
van de padvinderij. Een man die altijd hard werkte,
prachtige verhalen kon vertellen, een positief karakter had en iemand met opvallende pretogen.
Jan en Ans, Aat en Rita spraken met genegenheid
over hem. Bijzonder trots waren Arie en Marietje
op hun kleinzoons Sander en Rogier.
In 2016 overlijdt ‘zien Marietje’. Een verdrietige
periode volgt , maar Arie blijft dapper en geniet
ook van zijn mooie plek aan de Noordachtereschweg. De buurt, zijn tuin en niet te vergeten
zijn twee achterkleinkinderen Seppe en Kjelt maken hem vaak blij en dankbaar.
‘Ik ben wel alleen, maar niet eenzaam’, zei hij
vaak. Een geliefde man is heengegaan.
Dat de herinneringen aan hem en aan zijn karakter
waardevol mogen blijven voor zijn familie.
Marja Zandjans

We spraken over God die erbij is wat er ook in ons
leven gebeurt. In de afscheidsdienst in het crematorium in Haarlo beleefden we een waardig afscheid. Hoogtepunt vond ik zelf dat dochter Riny
speelde op accordeon. Een erfenis van Herman; hij
was ook zo gecharmeerd van dit instrument.
Ze gaan het verder redden op het erf daar op
Voordesdijk 3. Diny, Dirk Jan en Wilma, Riny en
Arnold. En ja de kleinkinderen niet te vergeten. Jari
en Laura. Als Herman een laatste groet zou willen
uitbrengen dan zou het zijn aan deze twee oogappels. Herman Bleumink; we namen afscheid van
hem om hem nooit te vergeten. Herman Bleumink,
geborgen in Gods hand.
ds. Rob. Nijhuis
Op 22 April overleed
in haar huis bij de
Weerd aan de Stokkummervlierweg
Dineke
VeltkampMeengs. Zij werd 88
jaar. Haar leven lang
heeft Dineke in de Weerd gewoond, hoewel niet altijd in hetzelfde huis. Bij haar geboorte was de
Weerd gevestigd aan de Stokkummerweg. In 2001
verhuisde zij en haar man Gerrit Jan met zoon
Henk en zijn gezin naar de Stokkummervlierweg,
waar nieuw was gebouwd. De laatste jaren van
haar leven woonde Dineke geheel tot haar tevredenheid in een op het erf van de Weerd bijgezet
chalet, waar eerst haar kleinzoon in had gewoond.
Dineke was op en top boerin. Op de annonce van
haar overlijden staat een foto, waarop zij nog kort
voor haar overlijden in de tuin aan het werk is. De
rollator die zij buiten altijd gebruikte, kijkt werkeloos toe… Dineke was zeer betrokken op het wel en
wee van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Zij deden haar met Dineke’s twee zussen
Trui en Hanneke, familie en buren in vanwege corona beperktere kring na de afscheidsdienst in de
kerk uitgeleide naar haar laatste rustplaats.
In de afscheidsdienst spraken de kleinkinderen,
gevolgd door haar zoon Henk en dochter Truus. In
de overdenking stonden we stil bij woorden uit gezang 864: ‘Al zou u ook begeven uw moeder vroeg
of laat, de Heer zweert bij zijn leven, dat Hij u niet
verlaat…’ Deze woorden bepalen ons erbij dat àlles
‘verder en dóór gaat’, wanneer wij ‘uit de tijd komen’. Dat we uiteindelijk allemaal wel vergeten
zullen zijn. Maar dat er Eén is die onze naam kent
en voor wie wij blijven bestaan.
Moge de troost van vele mooie en dierbare herinneringen bij de familie van Dineke blijven. (DvdB)

Op 6 mei namen we in Café Vennebekken afscheid
van Willy Vennebekken-ten Hove. Hier was ze door
schoonmaakwerk in contact gekomen met André
Vennebekken met wie ze op 18 september 2003
trouwde. In de dankdienst voor haar leven ontstaken kleinkinderen een kaars en haalde een dochter
aan dat Willy voor de 100 wilde gaan. Ze is echter
niet ouder geworden dan 71 jaar, toen ze door een
ongeneeslijke ziekte op 30 april overleed. Ze had
langere tijd last van verschijnselen van dementie.
Tijdens de uitvaart is verteld dat er veel met haar
kon worden gelachen, maar de tranen ontbraken
ook niet. Willy groeide op met twee jongere broers
op een boerderij aan de Ensinkgoorsdijk, waar ze
een mooie jeugd heeft gehad. Ze ging werken in
een kledingzaak en startte haar eigen wolwinkel.
Na haar trouwen met Antoon Geubel werd ze de
gelukkige moeder van twee dochters en een zoon.
Na een moeilijke periode stierf haar eerste man in
2000. Willy was een zelfbewuste vrouw met aandacht voor kleding en uiterlijk. Ze hield van reizen
en was graag in een vakantiewoning in de Harz. In
de overtuiging dat een engel haar zou begeleiden
naar een paradijselijk oord, is ze rustig ingeslapen.
MD
VAKANTIE
Van maandag 7 juni tot en met zondag 4 juli ben ik
vrij. In gezondheid hoop ik het werk daarna weer
op te pakken. Tijdens mijn afwezigheid nemen collega’s zo nodig voor mij waar. U allen een goede
zomer toegewenst.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Op 23 april 2021 is Arie Aanstoot op de leeftijd van
92 jaar overleden. Arie werd op 7 mei 1928 geboren op een boerderij aan de Winterkamperweg en
groeide op in een gezin met zes kinderen. De reunies van zijn familie, de ‘Lok-Jan-Dag’ betekende
altijd veel voor Arie. Op de lagere school was hij al
goed in rekenen, kon prachtig tekenen en hield van
lezen. Iets wat hij nooit afgeleerd heeft. Ook op
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Kerkrentmeesters
MARTINUSHOF/ KERKELIJK BUREAU.
Zoals in het vorige kerkblad al vermeld, vinden er in de Martinushof wijzigingen plaats na het vertrek van onze koster Jeroen. Aan de voortzetting van de werkzaamheden wordt prima invulling gegeven door Janet en
Anita, samen met Jetty en Annette.
We willen onze dienstverlening op het huidige niveau voortzetten.
Ook op het kerkelijk bureau vinden er wijzigingen plaats.
Teuni heeft aangegeven met haar werkzaamheden te willen stoppen. We hebben altijd prettig samen gewerkt. Samen met Baukje vormde ze een goed team. Teuni, bedankt voor je inzet voor en tussen onze leden. We waarderen jouw betrokkenheid en organisatievermogen en hopen je nog vaak te mogen zien op
andere momenten.
Dit alles heeft ons doen besluiten om het kerkelijk bureau te reorganiseren. De ledenadministratie komt in
handen van Gerdien Rabe.
De financiële boekhouding die gedaan wordt door Baukje Hoevink, ook het versturen van facturen en betalingen, gaan we onderbrengen bij ons boekhoudkantoor KKA (Kantoor der Kerkelijke Administratie). De KKA
verzorgt al heel lang onze jaarrekening en controle. Ze is voor ons een bekende partner en we hopen op een
goede samenwerking en een efficiënte manier van werken en controle.
Er zijn de afgelopen jaren veel wijzigingen geweest in de boekhouding. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is besloten dit op een uniforme wijze te doen zodat alle kerken dit op eenzelfde manier doen.
We willen Baukje bedanken voor het vele werk. Dit heeft ze op een zeer accurate wijze gedaan. Baukje is
ook zeer begaan met onze kerkelijke gemeente en we zullen haar vast nog vaak ontmoeten.

De Kerkenraad en in het bijzonder het College van Kerkrentmeesters is verheugd u haar nieuwe
leden te mogen voorstellen.

Het voltallige college van Kerkrentmeesters zal dan gaan bestaan uit 3 ouderling-kerkrentmeesters en 3
kerkrentmeesters.
Voorzitter - Marti Pluygers
Penningmeester - Bert van Coeverden
Henk Bolink

Jan Henk Berendsen
Diederik Roeterdink
Wim Bronsvoort

Met de toevoeging van de drie nieuwe leden wordt veel ervaring toegevoegd om de “zakelijke” kant van ons
kerk zijn te organiseren.
In de Pinksterdienst van 23 mei zal hun presentatie met opdracht en gelofte zijn en zullen zij verwelkomd
worden door de gemeente.
Henk Bolink zal naast zijn taak als voorzitter van de Kerkenraad ook zijn kennis gaan aanwenden voor het
College van Kerkrentmeesters.
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KINDERNEVENDIENST
Uiteraard hebben we de afgelopen tijd niet stil gezeten. Ook dit jaar hebben de kinderen toch weer
een beetje Palmpasen kunnen vieren. Ds. van der
Boon is bij de kinderen langs geweest en heeft tasjes gebracht met alle benodigdheden voor de
Palmpasenstokken. Uiteraard zaten er in de tasjes
ook de lekkere chips en spekjes. Daarnaast staat
er elke week een mooi verhaal met uitwerking in
de kerkmail. De afgelopen weken konden jullie
verhalen lezen van de profeet Jesaja. De komende
weken hebben we een paar minder bekende verhalen uit de brieven van het Nieuwe Testament. De
verhalen gaan over de christenen en de liefde van
God.
We hopen jullie snel allemaal weer in de kerk te
zien! Tot dan!
Janneke, Johanneke, Naomi, Olga en Marlies

Heerlijk de meivakantie is er alweer. Tijd voor van
alles en nog wat, tenminste dat denken de meeste
ouders altijd, maar voordat je het weet gaan we
alweer naar school…. Zo gaat het eigenlijk met heel
veel dingen, de tijd vliegt voorbij… Dat is fijn, helemaal nu de kerk zondag 23 mei weer open gaat.
Met Pinksteren zal ook de kindernevendienst weer
beginnen. Wij zijn al met de voorbereidingen begonnen en verheugen ons jullie allemaal weer te
zien.
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Zo 16
Ma 17
Di 18
Wo 19
Do 20
Vr 21
Za 22
Zo 23
Ma 24
Di 25
Wo 26
Do 27
Vr 28
Za 29
Zo 30
Ma 31

Algemeen
Het Nederlands en het
Vlaams
Bijbelgenootschap definitief samen
verder
Vanaf april gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en
het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging
verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we
onze krachten officieel, en zijn we dus één Bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’

Di 1
Wo 2
Do 3
Vr 4
Za 5
Zo 6
Ma 7
Di 8
Wo 9
Do 10
Vr 11
Za 12
Zo 13
ma 14
di 15
wo 16
do 17
vr 18
za 19
zo 20
ma 21
di 22
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30

Geschiedenis
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse
taal en de Nederlandstalige bijbelvertalingen. De
Bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een
zeer lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse
besturen besloten om in elk geval voor een periode
van vijf jaar als één Bijbelgenootschap te werken,
maar wel onder twee namen. Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking
organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar
geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren
waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar
wederzijds kunnen versterken, zodat we de missie
in Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan,
onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.’
De Bijbel centraal
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam
horen ook een nieuw logo en huisstijl. In het logo
valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk
draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen de
Bijbel kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Ook
willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel
te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar
leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland,
én wereldwijd.’ We willen dat mensen in binnen- en
buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in
de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor
de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg
verlicht.’

do 1
vr 2
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
za 10
zo 11
ma 12
di 13
wo 14
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mei 2021
1 Johannes 5:13-21
Ezechiël 40:1-16
Ezechiël 40:17-37
Ezechiël 40:38-47
Ezechiël 40:48–41:15a
Ezechiël 41:15b-26
Psalm 104:1-18
Psalm 104:19-35
Deuteronomium4:44–5:5
Deuteronomium 5:6-21
Deuteronomium 5:22-27
Deuteronomium5:28–6:3
Deuteronomium 6:4-12
Deuteronomium 6:13-25
Johannes 3:1-13
Johannes 3:14-21
Juni 2021
Johannes 3:22-30
Johannes 3:31-36
Ezechiël 42:1-12
Ezechiël 42:13-20
Ezechiël 43:1-12
Marcus 3:20-35
Marcus 4:1-12
Marcus 4:13-20
Marcus 4:21-34
Ezechiël 43:13-27
Ezechiël 44:1-16
Ezechiël 44:17-31
Johannes 4:1-12
Johannes 4:13-26
Johannes 4:27-42
Johannes 4:43-53
Efeziërs 1:1-6
Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23
Marcus 4:35-41
Marcus 5:1-20
Marcus 5:21-43
Efeziërs 2:1-10
Efeziërs 2:11-22
Efeziërs 3:1-13
Efeziërs 3:14-21
Ezechiël 45:1-9
Ezechiël 45:10-25
Ezechiël 46:1-18
Ezechiël 47:1-12
Juli 2021
Ezechiël 47:13–48:7
Ezechiël 48:8-19
Ezechiël 48:20-35
Johannes 5:1-18
Johannes 5:19-30
Johannes 5:31-40
Johannes 5:41-47
Psalm 85
Deuteronomium 7:1-11
Deuteronomium 7:12-26
Deuteronomium 8:1-6
Deuteronomium 8:7-20
Deuteronomium 9:1-14
Deuteronomium 9:15-29

Getuigen en vertrouwen
Vergezicht
Meetsysteem
Ruimtelijke ordening
Ruim bemeten
Ellenlang
Kennis der natuur
Kennis van God
Onderwijs van Mozes
Herhaling van de wet
Reactie
Hou je aan de regels
Doorgeven
In 't verleden ligt heden
Leraar of leerling
Licht en donker
Jezus meer dan Johannes
Vader, Zoon en Geest
Muren en deuren
Uitgemeten
De Bewoner!
Familiegeschiedenis
Zaaien
Uitleg
Bekendmaking
Riten
Grenzen
Heiligheid
Levend water
Ontdekking
Onverwacht geloof
Geneeskrachtig
Godlof!
Stempel
Hoofd en lichaam
Stilte na de storm
Geestkracht
Aangeraakt
Opgestaan!
Een nieuw paspoort
Onthullend nieuws
Een diepe dimensie
Plaatsbepaling
Geen gesjoemel
Sabbatsopening
Diepgang
Topografie
Gewijde grond
Gelijke delen
Beweging& bewogenheid
Is Jezus God?
Getuigenis
Bijbelstudie belangrijk&
God is rechtvaardig
Bijzondere positie
De HEER zal strijden
Niet van brood alleen
Het beloofde land
Wees niet trots
Verzet gebroken

VAN ONZE NIEUWE BEHEERDERS
Op dit moment zijn we ruim een maand als beheerders aan de slag gegaan en hebben we al veel
gedaan. Gelukkig met hulp van velen.
Ook hebben we met veel mensen kennis gemaakt
en met de mannen van het groen-team zijn we begonnen om het onkruid rondom de Martinushof en
de kerk te verwijderen.
Elke donderdag en vrijdagmorgen is er één van ons
beiden aanwezig in de Martinushof.
Als u een vraag voor ons hebt kunt u ons bereiken
op het vaste telefoonnummer 0547-363890.
Deze telefoon wordt doorgeschakeld naar onze privé telefoon zodat we meestal bereikbaar zijn.
Wilt u een vergadering of bijeenkomst houden,
aarzel niet maar bel of mail ons. Wij zullen zorgen
dat de koffie en thee klaar staan, maar maak van
tevoren wel even een afspraak om te voorkomen
dat u voor een dichte deur komt te staan.
E-mail: martinushof@pkn-markelo.nl
Wij hopen u snel te zien.
Hartelijke groet van Anita en Janet

Zo heel geleidelijk aan hebben de mensen de weg
naar de kringloopwinkel weer gevonden.
De regeling dat er op afspraak gekocht mocht worden was niet zo’n succes.
We hebben het opgelost met een beperkt aantal
mandjes. Zolang er mandjes waren mocht men
naar binnen.
De mandjes werden door ons na gebruik gedesinfecteerd en weer buiten bij de deur gezet. Na de
naam genoteerd te hebben konden ze verder lopen. Zo kan iedereen weer komen zonder afspraak.
De inbreng is gelukkig ook erg goed. De ingebrachte spullen worden eerst uitgezocht, schoongemaakt
en afgewassen, zodat ze een plaats in de winkel
kunnen krijgen.
Al met al loopt de kringloopwinkel als een trein.
Vrijwilligers zijn ook (nog steeds) van harte welkom en met meer vrijwilligers is er ook de mogelijkheid om vaker open te zijn in vakantietijd.
Linie Welmer: 06-11951057
Jan Nijland : 06-22335199

MARKELO’S KERKKOOR
Er gloort een beetje licht aan de horizon v.w.b. het
‘einde’ van de coronatijd.
We hebben nog de stille hoop dat we na de vakantie weer kunnen zingen. Eind van dit jaar hebben
we ons 90-jarig jubileum maar een jubileumconcert
zullen we echter moeten uitstellen. Om weer enigszins samen te kunnen zingen hebben we meer tijd
nodig.

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 08.00 uur – 09.00 uur.
Redactieadres: Mw. R. Wibbelink, Tel: 0547-261937
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.

HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestantse gemeente
Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte
of overlijden in het kerkblad, willen we vragen
om dit tijdig aan ons door te geven. Een in
memoriam van maximaal 200 woorden is aan
te leveren bij de wijkpredikant of het kerkelijk
bureau in de Martinushof.
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum
en leeftijd.

Om met Pasen toch nog enig contact met onze leden te houden hebben wij als bestuur een klein
presentje voor hen gemaakt. Wij vonden het leuk
om te doen en de reacties van de leden waren ook
positief en stelden het erg op prijs.
Hopelijk kunnen we voor de vakantie elkaar nog
eens ontmoeten om bij te praten over het afgelopen jaar en hoe we samen in de toekomst denken
door te kunnen gaan.
U hoort wel van ons via de E-mail. Tot ziens!
Bestuur kerkkoor
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In de afgelopen tijd en ook nu nog wordt er veel
gebruik gemaakt van de mini Boekenmarkt bij de
ingang van de Martinushof. Dat is fijn, hartelijk bedankt daarvoor.

Martinushof Markelo
Boekenmarkt
De Boekenmarkt in de Martinushof
is open!
Op 29 april hebben we de 1e bezoekers mogen ontvangen, fijn.
De afgelopen tijd hebben we gebruikt om e.e.a. te
veranderen, een frisse update te geven, zodat het
ruime aanbod nog beter tot zijn recht komt.

Het gezellige gezamenlijk koffiedrinken is helaas
nog niet mogelijk, en uit voorzorg hanteren we een
deurbeleid van max. 3 personen per ruimte. Ingang aan de kerkzijde, uitgang aan de achterzijde
van het Beaufortplein. Handen kunnen gedesinfecteerd worden, een mondkapje is gewenst.
Het is misschien even wennen, maar het belangrijkste is dat we weer open zijn. Dat we elkaar
weer kunnen ontmoeten.
Uw inbreng van boeken is welkom op donderdagochtend, of evt. na telefonisch overleg.
Op dit moment hebben we veel boeken op voorraad. Dat maakt dat we geen woordenboeken, encyclopedieën of leerboeken innemen. Om dezelfde
reden willen we u vragen om alleen boeken in te
leveren die u zelf nog 2e hands zou willen kopen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip; de ruimte
die we hebben is namelijk beperkt.
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) zijn wij gesloten.
We ontmoeten u graag, mocht u voor die tijd nog
vragen hebben dan kunt u bellen met Jolanda van
Coeverden tel. 06-12364123
Tot gauw, met een hartelijke groet namens de
nieuwe boekenmarktvrijwilligers,
Iet, Jolanda en Bianca

Er is daardoor ook meer ruimte ontstaan om nog
veiliger bij ons te winkelen. We nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen, er is
voor ieder wat wils. De boekenmarkt was weliswaar
dicht, maar we kregen al die tijd wel nieuwe boeken binnen.
En er is meer positief nieuws:
De boekenmarkt is vanaf nu iedere week geopend
op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur.
Mocht u door omstandigheden niet zelf naar de
boekenmarkt kunnen komen, maar wel willen lezen, neem dan vrijblijvend telefonisch contact met
ons op. Dan bekijken we samen wat we voor u
kunnen betekenen.
“Ik-zoek- een-boek-service”; laat uw wens achter,
mochten wij het boek binnenkrijgen dan bellen we
u tot een half jaar na notitie.
We werken samen met de Kringloop Martinuskerk.
In de winkel zijn ook kinderboeken te koop, net als
bij ons. De kringloop is op donderdag geopend van
09.30-12.30 uur en op zaterdag van 09.30-13.00
uur. Voor inlichtingen omtrent inname etc. van de
kringloop tel: 06-11951057

11

Samen zijn we de kerk in actie en zetten we
ons in voor Gods wereld.
Dat vieren we met Pinksteren!
Maar kunnen wij als kerk iets doen aan de grote
problemen van Gods wereld?
De Griekse kerk vraagt zich dat niet af, maar helpt
migranten en vluchtelingen.
In 2012 richtte de Grieks-Orthodoxe Kerk, partner
van Kerk in Actie, een centrum op om migranten,
vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland te ondersteunen met een breed scala aan activiteiten.
Zij geven informatie en doen aan bewustwording.
Er zijn bijna 4.000 niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen in Griekenland.
Ze leven onder slechte of zelfs gevaarlijke omstandigheden, in "beschermende" detentie, ziekenhuizen, hotspot-kampen, of dakloos op straat.
Met steun van de Europese Unie werden door dit
centrum vier opvangcentra ingericht, drie in Athene
en één in Thessaloniki. Daarin is plaats voor 160
niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.
Door de coronacrisis is extra medische zorg nodig.
Om de veiligheid van de kinderen en het personeel
te kunnen waarborgen heeft dit centrum een plan
opgesteld, in overeenstemming met de officiële
richtlijnen en aanbevelingen.
Kerk in Actie betaalt de kosten van een verpleegkundige en medische benodigdheden voor de kinderen (vaccins, antibiotica, antiseptica, maskers
enz.)

Pinksterfeest: feest van de hoop
•

•

•

Om hoop bidden wij, te midden van de wanhoop.
Mensen die op onze vrije markt aan hun lot
worden overgelaten en anderen die aan hen
voorbij of over hen heen lopen.
Om hoop bidden wij, hier en ginds in onze wereld, opdat wij in staat zijn het cynisme te keren en te werken aan brood en vrede voor allen.
Om hoop bidden wij, wij kunnen niet zonder.

Om alleenreizende minderjarigen echt goed op te
vangen moeten de Griekse overheid en de Europese landen er nog een schepje bovenop doen.
Meer steun aan opvang in Griekenland én hervestiging in andere Europese landen.
Kerken moeten hun stem laten horen tegen onrecht en voor medemenselijkheid.
Tegelijk kunnen ze praktisch handelen om mensen
te helpen integreren die dat heel hard nodig hebben.
In 2019 heeft Kerk in Actie meer dan 20 miljoen
Euro uitgegeven aan directe steun aan partners.
Het is bemoedigend om te zien dat we over grenzen heen met elkaar verbonden zijn en ons in lijn
met het evangelie inzetten voor een wereld waarin
ieder mens telt.

Wij hebben op 4 mei de
oorlog herdacht en vierden
onze vrijheid op 5 mei.
De bevrijding in 1945 luidde een periode van vrijheid
in, die tot op de dag van
vandaag duurt. Maar in
veel landen ontbreekt vrijheid nog steeds en moeten
vluchtelingen hier noodgedwongen naar op zoek.
Twee jaar geleden maakte een Griekse krant een
fotoreportage over vluchtelingen uit het kamp op
Samos.
Een jonge vluchteling in dat kamp, stond op het
punt herenigd te worden met zijn broer in België.
De fotograaf vroeg of hij een foto van hem mocht
maken maar de jongen weigerde dat resoluut.
“Straks ga ik naar België. Ik wil studeren en droom
van een goede toekomst. Wat zullen de mensen
zeggen als ze zien dat ik als een aap onder de bomen heb geleefd? Ik wil niet dat ze weten wat ik
hier op Samos heb meegemaakt, want ze zullen
me verachten".
Deze jongeren zullen nooit vergeten wat wij Europeanen op onze drempel laten gebeuren.
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Groene praktijk in Protestantse gemeenten
nog beperkt, bewustzijn en bereidheid wel
aanwezig
Er zijn grote verschillen in de duurzaamheid van gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat
blijkt uit onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De resultaten zijn op maandag 3 mei 2021
gepresenteerd aan de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. René de Reuver.
Onderzoeker Tjirk van der Ziel bevroeg kerkrentmeesters, diakenen, predikanten en andere kerkleden op de
thema’s energie, watergebruik, duurzame financiën, recycling en duurzaam grondgebruik. Daarnaast is onderzocht of, en op welke manier, het thema duurzaamheid leeft onder kerkleden.
Een kleine voorhoede van 9% van de protestantse gemeenten is op uiteenlopende groene thema’s zeer actief. Nog eens 20% is op meerdere punten bezig met verduurzaming van de kerk. Tweederde van de gemeenten is beduidend minder actief, maar vrijwel iedere onderzochte kerk werkt op minimaal een of twee
thema’s aan vergroening. Van de kerken in het onderzoek was slechts 3% aangemeld bij het initiatief GroeneKerken, daarmee richtte dit onderzoek zich met name op kerken die zichzelf niet expliciet als
duurzame kerk beschouwen.
Ruimte voor vergroening
De onderzoeker ziet veel ruimte voor ontwikkeling van verduurzaming. De groei van maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid neemt toe en een deel van de kerken lijkt hierin nu de eigen verantwoordelijkheid
te willen oppakken.
René de Reuver: “We kunnen als kerk meer het voortouw nemen door een voorbeeld te geven in groene activiteiten, bijvoorbeeld met zonnepanelen en isolatie of groen bankieren. Belangrijk is dat we als kerk duurzaamheid blijven verankeren in het geloofsleven van mensen. Daar valt nog veel te doen, laat het onderzoek
zien. Daarin kunnen we als kerk een belangrijke aanjager zijn.”
Bewustwording en draagvlak
Een duurzame levensstijl krijgt in de helft van de kerken aandacht via de preek of liturgie. Ook in gespreksgroepen, via themalezingen of andere activiteiten werken veel kerken aan bewustzijn. Ruim vier op de tien
kerken besteedt expliciet aandacht aan duurzaamheid in het eigen beleidsplan. Het grootste verschil met
kerken die dat niet doen laat zich zien bij draagvlak onder gemeenteleden. Als een beleidsplan aandacht
heeft voor groene activiteiten, dan is bij meer dan driekwart van de kerken daar veel steun voor. Maar als
een beleidsplan niets zegt over groene activiteiten, dan ondervindt ruim vier op de tien kerken steun. Een op
de zeven protestantse gemeenten is nog beperkt bezig met duurzaamheid. Kleine of krimpende kerken geven vaak aan de financiële middelen of mensen te missen om voortvarend met duurzaamheid aan de slag te
gaan.
Dit onderzoek is onderdeel van een breder project dat de CHE samen met de Radboud Universiteit uitvoert.
De komende jaren wordt dit onderzoek verder uitgebreid naar de Europese context, om te onderzoeken hoe
kerken in verschillende landen met duurzaamheid omgaan.
https://www.protestantsekerk.nl/download25550/Rapport%20groene%20activiteiten%202021%20%20een%20impuls%20voor%20kerken%20en%20samenleving.pdfer

13

Van de liefde wil ik zingen.
Van de liefde is mijn lied.
Van de liefde wil ik zingen
anders zing ik liever niet.
Van de liefde wil ik zingen
omdat liefde leven is.
Wat de liefde is voor leven
is het water voor de vis.
Toon Hermans

