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   RED ONS UIT DE GREEP VAN HET KWAAD 
 

RED ONS UIT DE GREEP VAN HET KWAAD (Matth. 6: 13b) 
Wat zou het een hoop ellende schelen, als onze wereld vanaf het begin goed was geweest. Dat is wel waar het 
uiteindelijk naartoe gaat volgens bijbelse visioenen, maar waarom is dat niet meteen gerealiseerd, zo denk ik 
dan. Bij een ongeneeslijke ziekte of tragisch ongeval is een veel gehoorde vraag: Waarom overkomt mij dit? Er 
komt vaak geen antwoord op. En zelfs al zou je er wel een verantwoordelijke voor aan kunnen wijzen, wat 
brengt dat je verder?  
 

Kort geleden was het 25 jaar geleden dat een jongen door 
zinloos geweld om het leven kwam, Joes Kloppenburg. Zijn 
vader Jan probeert er nog altijd een positieve draai aan te 
geven door met jongeren en ouders in gesprek te gaan 
over het gebruik van alcohol, de keuzes  die je maakt en de 
verantwoordelijkheid die je draagt voor elkaar. In voorlich-
ting en lezingen vindt hij meer voldoening dan dat daders 
worden opgepakt en gestraft. Het behoedt hem voor verbit-
tering of haat. Deze vader wil vooruitkijken om herhaling te 
helpen voorkomen. In plaats van de waarom vraag te stel-
len, kun je ook uitzien naar wat God in jouw situatie kan be-
tekenen. Dan wordt de Eeuwige je bondgenoot. 
 
Er gebeuren ongelukken door menselijk toedoen. Maar er 
vindt ook leed plaats door natuurlijke processen waar wij 

geen of slechts ten dele invloed op hebben. Dan denk ik aan aardbevingen en bijzondere weersomstandighe-
den, maar we kunnen ons hier wel beter tegen proberen te wapenen. En als het gaat om de uitstoot van CO2 
gas, dan kunnen we daar zeker iets aan doen.  
 
Ooit hebben er dinosaurussen rondgelopen op aarde, maar mogelijk ten gevolge van de inslag van een enorme 
asteroïde zijn deze uitgestorven. Dat is niet voorkomen door een 
machtige God. Of vormde het een fase in een of ander plan? Zo ver 
wil ik niet gaan. Maar het geeft me wel het besef dat alles niet hoeft te 
blijven zoals het nu is. Ooit heerste er in ons gebied een subtropisch 
klimaat en het huidige glooiende landschap is in belangrijke mate een 
gevolg van oprukkend landijs. Sommige wetenschappers houden re-
kening met opnieuw een kleine ijstijd. Zal de Tocht der Tochten er dan 
toch een keer van komen? 
 
Staat God dan geheel machteloos toe te kijken? Dan zou die bede uit 
het Onze Vader weinig zin meer hebben. Door onze keuzevrijheid is 
nieuw lijden mogelijk, ook in de vorm van terreur en geweld. Soms zijn 
het nationalistische of godsdienstige ideologieën die daartoe leiden. 
Maar een profetenboek als dat van Jesaja spreekt in hoofdstuk 54 
over God van heel de aarde als de Heer van de hemelse machten, die 
het volk Israël bescherming biedt, zodat geweld te niet zal worden ge-
daan. Er wordt bevrijding aangezegd én verwacht, net zoals dat eer-
tijds is geschied met hun voorouders, toen deze in slavernij verkeer-
den in Egypte.  
 
Bij de vraag naar lijden en kwaad kun je naar anderen en de Ander 
wijzen, maar wat ga je zien, wanneer je de blik op jezelf richt? Hoe zuiver zijn onze gedachten en hoe goed is 
ons handelen? Zo lang je leeft zal er strijd blijven. Soms is het mogelijk dat je zo in de ban van het kwaad bent 
geraakt of vastzit aan een of andere verslaving, dat je daar niet meer uit jezelf uitkomt. Daar is dan hulp bij no-
dig. Je kunt jezelf lange tijd voorhouden om vanaf morgen (of latere datum) met bepaald gedrag te stoppen, 
maar met zo’n houding bevestig je eigenlijk het verslavende karakter ervan. Waarom niet vandaag? Naast het 
professionele circuit is er een vorm van hulpverlening dat bevrijdingspastoraat wordt genoemd. Dan wordt in een 
gebed doorbroken wat je bindt aan een hardnekkig patroon van handelen. Dat gebeurt in Jezus’ naam, op gezag 
van Hem, die het kwaad heeft overwonnen en wiens naam dat al in zich draagt: God redt. MD 
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 Zondag 19 sept Martinuskerk 

10.00 uur  ds. R. Nijhuis 

Eindcollecte: CvK 

Vrijdag 24 sept Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  ds. D. v d Boon 

Zondag 26 sept Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie 

Zondag 3 okt Martinuskerk 

10.00 uur  ds. D. van der Boon 
Eindcollecte: CvK 

Zondag 10 okt Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie 

Zondag 17 okt Martinuskerk 

10.00 uur  hr. J. Eijkelenboom uit Urk 
Eindcollecte: CvK 

Zondag 24 okt  
 Martinuskerk 
 10.00 uur  hr. G. Beltman  
 Collecte: Diaconie 
 Buurtdienst Stokkum (onder voorbehoud) 

 10.00  mw. D. Beuving-Dannenberg 
 Eindcollecte: instandhouding buurtdiensten 

Vrijdag 29 okt Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  ds. R. Nijhuis 

Zondag 31 okt Martinuskerk H. Avondmaal (lopend) 
10.00 uur  ds. S. Bijl uit Groningen 
Eindcollecte: CvK 

Woensdag 3 nov  Martinuskerk  Dankdag  
15.00  ds. D. van der Boon 
Collecte:  Diac / Fruitbakjes 

Zondag 7 nov Martinuskerk 
10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg  
Eindcollecte: Diaconie / Fruitbakjes 

Zondag 14 nov 
 Martinuskerk 
 10.00 uur  ds. D. van der Boon 
 Buurtdienst Elsen (onder voorbehoud) 
 10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
 Eindcollecte: instandhouding buurtdiensten 
 

U kunt uw collectebijdrage ook 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? Geen vermelding? dan wordt uw gift gelijk 
 verdeeld tussen Diaconie en Kerk.  

 

  
 

 

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:      17 november 2021 
Inleveren kopij vóór:   4 november 2021 
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 
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mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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BIJ DE DIENSTEN 

 
KERKDIENSTEN MARTINUSKERK 
Alle erediensten zijn toegankelijk voor ong. 54 
personen. Van tevoren is opgave nodig. Reserve-

ring kan door een bericht te sturen naar het mo-
biele nummer 06-57511169 of via de scipio-app. 
Wie klachten heeft die verband kunnen houden 
met corona, moet thuis blijven. Het blijft sowieso 
mogelijk om de diensten via het internet te vol-
gen. Wie geen plaats heeft gereserveerd, kan er 
na registratie van naam en telefoonnummer in als 

er nog plekken vrij zijn. 
  
ZANGAVOND ANHOLTSKAMP 
Wat fijn dat er na anderhalf jaar weer een zang-
avond kan worden gehouden in de Anholtskamp. 

Weliswaar voorlopig alleen voor de bewoners, 
maar het begin is er! We hopen natuurlijk dat we 

binnenkort ook weer mensen van buiten de An-
holtskamp mogen begroeten, want hoe meer zie-
len…..  
Vrijdag 24 september is het zo ver en ds. Deo-
daat van der Boon, die ook de allereerste zang-
avond ruim 25 jaar geleden heeft opgestart, zal 

deze avond in goede banen leiden.  
Tot ziens! 
 
AVONDMAALSVIERING 
Op 31 oktober staat een avondmaalsviering ge-
pland op het preekrooster. We zullen rekening 
houden met de corona voorschriften van het 

RIVM. Op 1 augustus hebben we ook zo avond-
maal kunnen vieren. Ds. Simon Bijl zal de voor-
ganger zijn.  

 

UITBREIDING PASTORALE TEAM 
Alle vacante secties zijn nog niet voorzien van een 
pastorale medewerker, maar vanaf oktober is er 
wel een minder, nu er in de persoon van Willy 

Stoelhorst-Klokman een vrijwilliger is gevonden, 
die bereid is om uit naam van de kerk aandacht te 
hebben voor gemeenteleden in haar buurt: het 
begin van de Tolweg (t/m 25/32), de Loosboers-
straat en de Holterweg (even zijde, t/m 26). Van 
harte welkom in het team en zegen toegewenst.  
 

 
GEDOOPT 

Ze hebben er wel even op moeten wachten door 
de coronamaatregelen van het afgelopen jaar 
maar op 4 juli zijn Luuk Arjan, zoon van Bert Snel-
link en Marleen Keuper en, heel bijzonder, ook 
Marleen gedoopt in een mooie dienst met veel 
muziek en we mochten ook weer zingen.  

.  

 

 
Bert en Marleen, van harte gefeliciteerd en zoals 
ds. Rob. Nijhuis zei:    GOD IS WIES MET OE 

 
WIJ GEDENKEN 

Op 28 juni 2021 is Dinie Kruders – ter Hofte op de 
leeftijd van 92 jaar in alle rust overleden. 
Ze is geboren op 9 maart 1929 aan de Winter-

kamperweg, toen nog M281 genoemd. Ze groeit 
op in een gezin van zes kinderen die allen mee-
helpen met de werkzaamheden op de boerderij. 
Na de oorlog gaat zij in betrekking bij een familie 

in Enschede en nadien wordt ze als huishoudelijke 
hulp gevraagd bij de familie Altena aan de Kooidijk 
4. Een plek waar ze altijd met veel plezier zal ver-
toeven. Op 20 februari 1963 trouwt zij met Gerrit 
Kruders en het jonge stel komt te wonen aan de 
Kooidijk 4a. 

Hun kinderwens gaat niet in vervulling, maar vele 
neefjes en nichtjes  en de buurmeisjes hebben 
prachtige herinneringen aan hun bezoekjes en lo-
geerpartijen bij tante Dinie en oom Gerrit. 
Dinie is altijd enorm gastvrij geweest, creatief en 
gek van haar tuin en de natuur. Ook is ze actief 
als vrijwilligster bij de Zonnebloem. Samen met 

Gerrit geniet ze van hun vakanties in Nederland, 

Oostenrijk en Zwitserland. 
Ondanks het  grote verdriet na het overlijden van 
haar Gerrit in 1985 blijft eenieder  graag bij haar 
komen.  Haar gastvrijheid is evident. 
Haar familie vertelde: ‘Dinie was gelukkig met 
heel weinig en had een leven waar ze tevreden 

mee was. Iemand die nooit roddelde en waar je je 
altijd welkom voelde.’ 
Dankjewel Dinie wat je voor anderen betekend 
hebt.    Marja Zandjans 

Wijken Noord& Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  

bellen met Gerda Vedders-Vasters, 
tel. 06-51029818 

e-mail: gb.vv@kpnplanet.nl 
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Op 30 juni overleed op de Weuste, niet onver-
wacht maar voor aller gevoel wel plotseling, Al-

bert-Jan Oplaat. Hij was op 9 april 78 jaar gewor-
den.  
Tijdens de crematieplechtigheid in Haarlo werd Al-
bert herdacht door een dierbare kameraad van 
ouds, zijn twee zoons, zijn twee schoondochters 
en zijn vijf kleinkinderen. Uit hun woorden kon ie-
dereen begrijpen op welke wijze Albert een veel-

kleurig mens is geweest. Hij kon koppig zijn, maar 
was tegelijk een ras-ondernemer, een waar fami-
lieman en zeker ook iemand die ‘out of the box’ 
dorst te  denken. Dankzij  zijn positieve instelling 
dacht en handelde hij vanuit  kansen en mogelijk-
heden, die hij altijd zag. Albert was  een ‘verbin-

der’;  iemand die makkelijk contacten legde. Za-
kelijk tot in Spanje en Italië, maar voor onze Mar-

kelose samenleving bijvoorbeeld  in de voetbal of 
in het comité ‘welcome again veterans’. 
In de overdenking stonden we stil bij Alberts kwa-
liteit van ‘verbinder’. Het altijd weer de mogelijk-
heden proberen op te zoeken, gevoed door het 

vertrouwen dat daar waar je soms denkt dat er 
geen wegen zijn of je de weg niet direct ziet lig-
gen, die weg  toch op wonderlijke wijze  kan wor-
den gebaand. We verbonden deze gedachte aan 
het verhaal uit Exodus, waar de Eeuwige het volk 
Israël weg wijst door de Rode Zee. Geloof, Hoop 
en Liefde zijn daarbij  in ons leven belangrijke uit-

ganspunten. Mogen deze drie, Geloof, Hoop en 
Liefde,  Annie, haar kinderen en kleinkinderen niet 
verlaten in de tijd die komt! Dat de troost van vele 
kostbare herinneringen dicht bij  hen zal blijven!      
(DvdB) 

 

 
 
Op 4 juli 2021 overleed Jan van den Berg. Jan is 
door zijn kinderen en kleindochters treffend om-

schreven op zijn rouwkaart, als een bijzonder 
mens, in eigenheid gebleven, in het leven gestre-
den, rechtvaardig, een eerlijk en moedig mens. 
Jan was zijn leven lang woonachtig aan de Berg-

weg in zijn vertrouwde Markelo. Voor velen is Jan 
een bekend persoon. Hij was jarenlang vrijwilliger 
voor de Boake, het VVV en in zijn jongere jaren 

voor het zwembad en de gym. Ook was hij actief 
tegen de jacht. Ze noemden hem dan ook wel 
eens de groene ridder. Aan het eind van zijn le-
venspad is hij kortstondig woonachtig geweest op 
de Anholtskamp waar hij genoot van de liefdevolle 
verzorging van het personeel. Jan is 84 jaar ge-

worden.  
 Pauline Schreurs 

 
Op 9 juli overleed Hendrika Denissen-Aanstoot op 

92-jarige leeftijd op afdeling de Hulpe in de An-
holtskamp. Van geboorte kwam ze van een boer-
derij aan de Winterkamperweg, als een na jongste 

uit een gezin van elf kinderen. Met een nabij on-
dergebrachte evacué uit Limburg kreeg ze verke-
ring, Huub Denissen, wat in 1946 werd bezegeld 
met een belofte van liefde en trouw. Twee van 
hun kinderen stierven kort na de geboorte. Een 
dochter werd niet ouder dan tweeënhalf, een zoon 
verongelukte op zestienjarige leeftijd, een klein-

dochter overleed al jong. Na een periode van ziek-
te stierf Huub in 2004. Ze woonden toen aan de 
Molenstraat. Ondanks al het verdriet wist Hendrika 
zich er steeds door te slaan vanuit het motto: niet 
klagen, maar dragen. Ze was een zorgzame 
vrouw, die zichzelf wegcijferde. Toen ze in 2008 

de kans kreeg, verhuisde ze naar een apparte-
ment aan de Noordachtereschweg. Ze is tevreden 

met wat ze heeft. In de uitvaartdienst zijn door 
haar uitgezochte geestelijke liederen en het ge-
dicht ‘Voetstappen in het zand’ te horen. Achter-
kleinkinderen zingen ‘De kracht van uw liefde’. 
Haar tekst luidt: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die 

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ 
(Mattheüs 11: 28). Moge dat zo zijn. MD 
 
Op 13 juli overleed Mina Boode-Sligman in haar 
kamer op de Anholtskamp. Hier was ze in 2019 
naartoe gegaan na een kort verblijf in de Stoeve-
laar. Tot die tijd woonde ze op ‘Diekjan’ aan de 

Rietdijk 11, waar ze opgroeide met een jongere 
zus. In de oorlogsjaren zaten er bij hen thuis en 
boerderijen vlakbij onderduikers en mensen van 
het verzet. Zo raakte ze bevriend met Gerrit Boo-
de uit Holten, met wie ze in 1947 trouwde. Ze 

kregen drie kinderen, Jan, Dini en Joop, klein- en 

achterkleinkinderen. Het jong overlijden van haar 
zus en later van hun schoonzoon was een groot 
verlies. In 2006 overleed Gerrit na een afnemende 
gezondheid. Ze konden terugzien op goede jaren 
samen met vele mooie vakanties en dagtochtjes. 
Hun boerderij was een geliefd logeeradres voor 
klein- en achterkleinkinderen. Mina genoot ervan. 

Ze had graag mensen om zich heen en wist een 
hoop te vertellen. Ook op de Anholtskamp zat ze 
naar volle tevredenheid. Herinneringen blijven en 
liefde, die eeuwig is, zo verwoordden twee achter-
kleinzoons tijdens de uitvaart in de Martinuskerk, 
waar een kleindochter bijeengebrachte, humoristi-
sche anekdotes aanhaalde en woorden van Paulus 

zijn gelezen over geloof, hoop en liefde (1 Corin-
thiërs 13: 13). Mina is 94 jaar geworden. MD 
 

Op de leeftijd van 94 jaar overleed op 26 juli Dina 
Pots-Scholte in ’t Hoff in het ziekenhuis in Almelo. 
Dina werd geboren aan de Rijssenseweg. Haar 

moeder overleed op jonge leeftijd, waarna zij bij 
een kinderloze oom en tante kwam te wonen te-
genover het ouderlijk huis. In 1945 werd ze zelf 
moeder van haar eerste kind, dochter Hannie. La-
ter volgde zoon Johan.  
Ze was toen getrouwd met Hendrik Pots met wie 
ze eind jaren ’60 een dierenpension begon.  
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Ze hadden het goed samen, zagen de kinderen 
trouwen en kleinkinderen opgroeien. Toen Hendrik 
ziek werd en eind 1996 overleed, verhuisde Dina 

naar de Wehmekamp, in de buurt van een van 
haar broers en diens vrouw. Ze had er een plezie-
rige tijd. Ze ging graag met kennissen en 
vriendinnen winkelen of op reis. Ze genoot van de 
beide achterkleinkinderen. Het verlies in 2017 van 
haar schoonzoon en de afnemende gezondheid 
van haar dochter vielen haar zwaar. Een jaar eer-

der had Dina haar heup gebroken maar met oefe-
ning en wilskracht lukte het om terug te keren 
naar huis. De laatste jaren verbleef ze in een aan-
leunwoning bij de Anholtskamp. MD 
 
Op zondag 1 augustus kreeg Gerrit Jimmink tij-

dens het mountainbiken een hartstilstand. On-
danks reanimatiepogingen keerde het leven niet 

meer in hem terug. Zijn vrouw Bea was na afloop 
van de kerkdienst nog gefeliciteerd met de ge-
boorte van hun eerste kleinkind, Timo, twee dagen 
daarvoor. In de middag zouden ze bij hun jarige 
dochter Lisanne en haar man Frank op bezoek 

gaan, de papa en mama van Timo. Gerrit had net 
vakantie gekregen van zijn werk bij een aannemer 
in Joppe. Nu gingen zijn collega’s een kist voor 
hem maken.  
In de uitvaartdienst in de Martinuskerk schetste 
nicht Ageeth Veeneman hoe bomen en hout als 
een rode draad door zijn leven lopen. Gerrit is ge-

boren in Harfsen, maar omdat dit eerder gebeurde 
dan verwacht, werd zijn wiegje een sinaasappel-
kistje. Als kind speelde hij graag in de bossen, 
samen met zijn jongere broer. Als volwassene was 
hij druk in de weer met het zagen van boom-

stammen voor de houtkachel. Van beroep was hij 

timmerman.  
Aan de Larenseweg in Markelosebroek vonden hij 
en Bea hun nest met twee dochters, van wie Wen-
dy de jongste is. Hij was erg actief in het vrijwilli-
gerswerk. Schoonzoon Sebastiaan hielp hij bij de 
opstart van een eigen bedrijf. In de winter gingen 
ze als gezin op skivakantie. Met zijn positieve in-

slag en een dosis geluk overleefde hij in 2003-
2004 de ziekte van Hodgkin. Nu ging het heel an-
ders. Gerrit werd 61 jaar. Timo zal een opa mis-
sen, maar mag met trots zijn naam erbij dragen: 
Timo Gerrit. MD 
 
Op de leeftijd van bijna 83 jaar overleed Henricus 

Wilhelmus Leensen na een periode van afnemende 
gezondheid thuis in zijn eigen vertrouwde omge-
ving. Harry werd geboren op 8 augustus 1938 te 

Deventer. In zijn kindertijd woonde hij met zijn 
zus Diny en broer Frans op de Nieuwe Markt in 
Deventer. Daar heeft hij ook de Tweede wereld-

oorlog met een bombardement heel bewust mee-
gemaakt. 
Harry was meer een man van de praktijk. En na 
zijn schooltijd ging hij in Militaire dienst als chauf-
feur. Overal reed hij naar toe met grote diepladers 
met een tank. En hiermee legde hij ook de basis 
voor het auto rijden wat tot bijna zijn laatste dag 

zijn passie was. 

Harry was een mensen-mens. In 1963 trouwde hij 
met Annie van Lier. Hun gezin werd uitgebreid 

met 2 zonen: Erik in 1967 en Frank in 1969. Via 
wat omzwervingen kwam het gezin Leensen in 
Markelo te wonen, waar ze o.a. actief werden bij 

Sportvereniging Markvogels. 
Helaas werd Annie ziek. Slokdarmkanker. Ze stierf 
op 15 november 1987. 
Het huishouden was een ramp, een mannenhuis-
houding. Maar gelukkig ging buurvrouw Ineke in 
het kader van noaberplicht helpen. Van het één 
kwam het ander. Harry werd modern en begon 

een LAT relatie. Tot Frank en Judith het ouderlijk 
huis kochten en Harry bij Ineke in trok. Genoten 
heeft Harry van zijn kleinkinderen. Op vrijdag 6 
augustus namen wij afscheid van Harry in crema-
torium Steenbrugge te Diepenveen. Tot op het 
laatst heeft Harry de regie in eigen handen gehad, 

zo ook voor deze dag. Laat iedereen de goede her-
inneringen meedragen in zijn of haar hart. Want 

wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt! 
 Dini Vruwink 
 

 
 
Op de dag van zijn zevenenzeventigste verjaar-

dag, 13 augustus 2021, mocht Henk Eertink zijn 
leven terugleggen in de handen van zijn Schepper. 
Henk en zijn vrouw Gerda Eertink-Maneschijn 

hebben samen een mooi leven gehad waarvan zij 
tweeënvijftig jaar getrouwd zijn geweest. De tijd 
was voor beiden niet eenvoudig: Henk was kwets-
baar geworden en afhankelijk van de zorg die 
Gerda hem niet aflatend gaf. Zij ondervond daarbij 
veel steun van haar dochters Gerdien en Jorieke, 
en niet te vergeten schoonzoon André en de klein-

kinderen Giene en Hein. De hechtheid in het gezin 
werd voelbaar tijdens de afscheidsdienst in de 
kerk waar de dochters en de kleinkinderen op 
waardige wijze hun vader en grootvader herdach-
ten. Duidelijk werd hoe een familiemens Henk is 
geweest, maar ook hoe hij van de vele facetten 
van het leven heeft genoten. 

In de dankdienst in de kerk op vrijdag 20 augus-

tus lazen we de trouwtekst uit psalm 32: 8,  mee-
gegeven door ds. Huetink op 21 mei 1969: “Ik 
leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan 
moet; Ik raad u; mijn oog is op u”. 
Mogen deze woorden Gerda, haar kinderen en 

kleinkinderen bijblijven als bron van troost en 
kracht  op de weg die voor hen ligt. (vdB) 
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Rieki Eggink-Nijhof overleed op 19 augustus in het  
St. Elisabeth verpleeghuis in Delden, enkele we-

ken na haar opname. Ruim een jaar eerder was 
haar man Ab gestorven met wie ze 61 jaar ge-
trouwd is geweest. Het gemis van hem kon ze 
moeilijk te boven komen. In de hoop dat ze weer 
samen zijn, is in het crematorium te Haarlo af-
scheid van haar genomen. Kleinkinderen haalden 
anekdotes aan. Haar beide zoons, Getty en Arjan, 

schetsten haar rijke leven, dat begon op een 
boerderij in het Gelderse Laren, waar ze opgroeide 
met drie broers en meehielp met melken en voe-
ren. Ze leerde accordeon spelen en paardrijden. 
Na haar trouwen verhuisde ze naar de Tolweg in 
Markelo, waar Ab werk had bij de Coöperatie. 

Rieki sloot zich aan bij de Plattelandsvrouwen. Ze 
was betrokken op het wel en wee van de eigen 

familie- en vriendenkring. In 2017 gingen zij en 
Ab naar een aanleunwoning bij de Anholtskamp, 
waar ze aan allerlei activiteiten meededen. Rum-
mikub was een van haar geliefde bezigheden. He-
laas werden haar ogen minder. Wat haar goed 

deed, was dat ze er jonger uit bleef zien dan ze in 
werkelijkheid was. Rieki is 93 jaar geworden. MD 
 

 
 
Op 19 augustus overleed Wim Klein Ovink in de 
hospice van Het Borsthuis (TMZ) in Hengelo. Op 
18 september zou hij 92 jaar zijn geworden. Op de 

dag van de uitvaart ging de rouwstoet langs de 
plek, waar hij het grootste deel van zijn leven 
heeft gewoond, de boerderij aan de Nijhuisweg 1 
in Stokkum. Buren vormden een erehaag. En het 
was net of schapen in de wei hem ook een laatste 
groet brachten. Wim was sinds zijn geboorte blind, 

maar als een ooi op het punt stond van lammeren 
was hij degene, die dat kon horen aan het geblaat 
en dan waarschuwde hij zijn neef Erik Veneman. 
Die woonde met Diane en hun kinderen bij zijn 
vrijgezelle oom en diens tweelingbroer Jan. Hun 

beide zussen Riek en Marie waren toen al lang uit-
gevlogen. Het waren 28 onvergetelijke jaren van 

liefde en zorg. Bij hun 25-jarig huwelijk bracht 
Wim nog een serenade op zijn mondharmonica. Je 
hoefde hem niets wijs te maken, want hij was 
goed op de hoogte van het nieuws en verslond 
boeken. In de loop der jaren bouwde hij een grote 
verzameling muziek op. Moge hij met hemelse 
muziek zijn begroet, toen hij hier de ogen sloot. 

MD 
 

 
 

Op maandag 23 augustus is Jan Hendrik 
Lambertus Sprokkereef rustig ingeslapen in zijn 
vertrouwde plek aan de Loosboersstraat. Na de 

hopelose diagnose op 5 augustus ging Henk 
zienderogen achteruit. Hij was niet iemand die 
hulp vroeg, maar was dankbaar voor de hulp die 
hij mocht ontvangen. 
Na het overlijden in 2015 van zijn Jentje, 
waarmee hij 56 jaar getrouwd was, redde hij zich 
wonderwel in zijn eigen omgeving. Buiten de deur 

werd het moeizaam door zijn afnemende zicht, 
maar ook omdat hij niet gewend was om de 
sociale contacten te onderhouden. Dit deed Jentje 
altijd. 
Mensen in Markelo kende Henk als “Sprokkéreef 
van de gemeente” en als commadant van de 

vrijwillige Markelose brandweer. Hij was er 
bijzonder trots op dat hij voor zijn verdiensten 

voor de brandweer geridderd is. De Borkeld had 
een speciaal plekje in zijn hart, hij fietste er vaak 
en nam dan even plaats op het bankje bij de 
schaapskooi. 
Zaterdag 28 augustus hebben de kinderen en 

kleinkinderen op geheel eigen wijze afscheid van 
Henk genomen in het crematorium Hart van 
Berkelland.  Ine Veltkamp 
 
VRIJE WEEK 
Van maandag 11 tot en met zondag 17 oktober 
ben ik een week vrij. Zo nodig nemen collega’s 

voor mij waar. Tegen die tijd hoop ik dat er al een 
flinke inhaalslag in de tuin is gemaakt, zodat vrije 
tijd anders kan worden ingevuld dan met 
achterstallig onderhoud. Het verwerken van rijpe 
vruchten tot jam is dan zeker voorbij. Aan 

invriezen van bramen doen wij niet. Een deel van 

de geproduceerde pruimenjam is te danken aan 
een bezoekadres waar ik tot tweemaal toe met 
goed gevulde tassen vandaan kwam. Kleine gele 
pruimen, eierproem’n genoemd. Heerlijk! Met de 
opgebouwde voorraad is de winter wel door te 
komen. Gesnoeide boomtakken zijn verwerkt tot 
brandhout. Al moeten die nog langer drogen, 

willen die voor warmte zorgen. In de praktijk zijn 
er maar weinig dagen in het jaar waarop we van 
de houtkachel gebruik maken. En dat niet eens zo 
zeer vanwege milieubewust handelen. Het komt er 
gewoon niet van. Net zo min als het aanleggen en 
bijhouden van een moestuin. Maar soms vinden 
we bij ons achter een vers geplukte voorraad 

sperziebonen of andere groente. Met dank aan 
buren. Het doet denken aan een tijd, dat 
dominees en pastoors nog deelden in de eerste 

oogst of een stuk vlees kregen van een pas 
geslacht varken. Dat waren nog eens tijden, maar 
de armoede onder geestelijken was toen ook 

groter dan nu. Wat bij ons een hobby is, zie ik bij 
collega’s in Roemenië als pure noodzaak.  
 
Vriendelijke groet, Marten Dijkstra 
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    KINDERNEVENDIENST 
  Hebben jullie allemaal een mooie zomer gehad?  
Het weer was niet altijd even zonnig, maar de regen was wel goed voor de 
tuin en het land. In Limburg was er wel erg veel regen. Veel mensen heb-
ben het daar moeilijk gehad met de overstromingen. Hopelijk gaat dit niet 
vaker gebeuren… We zien wel dat het weer de afgelopen jaren veel extre-
mer wordt, er valt heel veel regen of juist weer te weinig regen, zware 

stormen, hoge temperaturen…. De aarde heeft het moeilijk. Heel veel men-
sen praten hier al heel lang over. Ze proberen oplossingen te vinden, maar 
dat is moeilijk. In ieder geval kunnen wij zelf ook al veel doen voor de aar-
de. Niet zomaar afval weggooien in de natuur, vaker gaan fietsen en de au-
to lekker thuis laten staan….  

 
Misschien hebben jullie ook wel zonnepanelen op het dak voor energie of 
een elektrische auto. In ieder geval is het belangrijk dat we aardig zijn voor 
onze aarde!  

De zomer is nog niet voorbij en we hopen natuurlijk nog op een prachtige 
nazomer. Maar de herfst komt toch al een beetje om het hoekje kijken…  In 
de avond wordt het al eerder donker en ook de eerste paddenstoelen staan 

al in het bos, ze zijn vroeg dit jaar en ook dat komt door de regen….. Onze 
hond vond ze wel erg interessant (zie foto).  
De afgelopen twee maanden zijn we met de Kindernevendienst druk ge-
weest met mooie verhalen die ons door alle tijden dragen… Bekende verha-

len en soms ook iets minder bekende verhalen uit de bijbel. Zo hebben we 
bijvoorbeeld het verhaal van de verloren Zoon verteld, de barmhartige Sa-
maritaan en de Stem in de stilte. Bij al deze verhalen hebben we mooie 
knutselopdrachten gemaakt, gesprekken gevoerd of spelletjes gedaan. Er 
waren niet altijd kinderen aanwezig op zondag, maar gelukkig toch regel-
matig en af en toe waren er ook kinderen die heerlijk in ons dorp op vakan-

tie waren. De komende maanden gaan we verder met bekende verhalen uit 
de bijbel. Het verhaal is ook elke week te lezen in de kerkmail. 
Deze week zijn we begonnen met de voorbereidingen van het programma voor Advent. Het duurt nog even-
tjes, maar we hebben al leuke ideeën. Meer hierover in het volgende kerkblad. 
We hopen jullie de komende tijd weer allemaal te zien tijdens de Kindernevendienst, elke zondag om 10.00 
uur in de Martinushof. Als je komt is het fijn als je je van tevoren aanmeldt. Dit kan via het bekende nummer 
06-57511169. Tot dan!      Janneke, Naomi, Olga en Marlies 

 
 
 
 

HERVORMDE VROUWEN 

VERENIGING 
Op donderdagavond 30 sep-
tember is het de bedoeling 
dat wij onze eerste vereni-
gingsavond weer gaan hou-
den. De avond wordt door 

onszelf ingevuld. Omdat het 
nu nog niet bekend is of de anderhalve meter er af 
is, kunnen wij nog niet zeggen of dit in de Marti-
nushof kan plaatsvinden i.v.m. de ruimte, anders 
wordt de avond in de kerk gehouden. En zal t.z.t. 
dan ook gevraagd worden of U zich wilt opgeven, 
zodat wij ook weten hoeveel er komen. Ook vra-

gen wij U natuurlijk om uw eigen verantwoording 
te nemen en zich aan de basisregels te houden en 
bij klachten thuis te blijven. 
Toch zouden wij het fijn vinden elkaar weer te 
ontmoeten en we zien uw komst graag tegemoet. 
In afwachting van het volgende convocaat graag 
tot ziens op 30 september. 

 Bestuur HVV 
 
 

MARKELO’S KERKKOOR 90 JARIG  
BESTAAN!! 
In oktober bestaat ons koor 90 jaar en wij  

zouden dit graag op 13 mei 2022 willen  
vieren met een concert. 
We hebben nu al 1,5 jaar niet meer kunnen 
repeteren en ons ledental is door ziekte en 
veroudering teruggegaan naar 22 leden. Wij willen 
u dan ook oproepen, vooral mannen maar zeker 

ook vrouwen , om ons te komen versterken tot en 
met mei 2022. 
De repetities zijn op maandagmiddag van 14.30-
16.00 uur in de Martinushof naast de kerk.  
En indien mogelijk starten wij weer op 6 

september 2021. 
Onze nieuwe en enthousiaste dirigente is Marianne 

Weenink uit Barchem. 
Zij en wij hebben er zin in! U, jij ook? Kom ons 
dan helpen met dit bijzondere concert. 
Wil je helpen of zijn er vragen neem dan contact 
op met; 
Hetty Brands 2e voorzitter tel. 0547-362944  
E-mail hettybrands@hotmail.com  

Algemeen 
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Bijbelgenootschap in de Golf helpt 

gastarbeiders 
'Wat we hun komen brengen? Hoop!' 

zegt directeur Hrayr Jebejian van het 

Bijbelgenootschap in de Golf (BGG). Hij 

heeft het over de gastarbeiders in de ze-

ven landen in de Arabische Golf. Ze le-

ven vaak onder ellendige omstandighe-

den. Het migrantenwerk van zijn Bijbel-

genootschap wordt gesteund door het 

NBG. 
Wat doet het BGG daartegen? ‘Kerken gaan elke 

dag de werkkampen in om daar te bidden, een 
bijbelverhaal te lezen, een bijeenkomst te organi-
seren of om een bijbel te geven aan wie er een 
wil. Want een deel van de migranten is christelijk, 
bijvoorbeeld uit de Filippijnen, Ethiopië of India. 
Steun onze actie: Bijbels voor arbeidsmigranten in 
Bahrein. Een donatie kan via de onderstaande 

link: 
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatiebahr
ein?project=Bijbels voor arbeidsmigranten in Bah-
rein 

 
  
                     MARTINUSHOF 
              Verruiming openingstijden. 
 

Nadat 1,5 jaar bijna alles heeft stilgelegen,  
mogen wij nu meedelen dat de deuren van de 

Martinushof weer meer open gaan. Langzaamaan 
starten verenigingen weer met hun activiteiten en 
beginnen de koren weer met repeteren. Dit houdt 
in dat de deur van de Martinushof open is op: 

 
Maandag: 13.00 – 16.30 
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 

 

 september 2021  
zo 12  Galaten 6:1-18 Draagtijd 

ma13  Psalm 92 Geniet van de rustdag 

di 14  Spreuken 11:1-16 Eerlijk duurt het langst 

wo15 Spreuken 11:17-31 Positief of negatief 

do 16  Spreuken 12:1-12 Omgaan met kritiek 

vr 17  Spreuken 12:13-28 Verstandig of dwaas 

za 18  Marcus 9:14-29 Geloofskracht 

zo 19  Marcus 9:30-41 Belangrijkheid 

ma 20  Marcus 9:42-50 Amputatie 

di 21  Psalm 102:1-12 Noodkreet 

wo 22  Psalm 102:13-29 Vertrouwen 

do 23  Spreuken 13:1-9 Leef lessen 

vr 24  Spreuken 13:10-25 Keuzemogelijkheden? 

za 25  Psalm 62 Rustgevend 

zo26  Efeziërs 4:1-16 Een geschenk uit de hemel 

ma 27  Efeziërs 4:17-24 Nieuwe wegen inslaan 

di 28  Efeziërs 4:25–5:2 Maak Gods heilige Geest blij 

wo 29  Efeziërs 5:3-20 'Er moet licht komen!' 

do 30  Spreuken 14:1-14 Wat is wijsheid? 

 oktober 2021  

vr 1 Spreuken 14:15-24 Goed en kwaad 

za 2 Spreuken 14:25-35 Positief en negatief 

zo 3 Johannes 8:1-11 Zandschrift 

ma 4 Johannes 8:12-20 Getuigenis 

di 5 Johannes 8:21-36 Bevrijdende waarheid 

wo 6 Johannes 8:37-47 Wie is je vader? 

do 7 Johannes 8:48-59 Wie heeft Abraham gezien? 

vr 8 Jesaja 28:1-13 Wartaal 

za 9 Jesaja 28:14-22 Hoeksteen 

zo 10 Jesaja 28:23-29 Landbouwbeleid 

ma 11 Jesaja 29:1-8 Ariël uitgeschakeld 

di 12 Jesaja 29:9-16 Gesloten boek 

wo 13 Jesaja 29:17-24 Alles wordt anders 

do 14 Marcus 10:1-12 Huwelijkswet 

vr 15 Marcus 10:13-22 Kinderen van het koninkrijk 

za 16 Marcus 10:23-31 Door het oog van een naald 

zo 17 Marcus 10:32-45 Dienen 

ma 18 Marcus 10:46-52 Weer zien 

di 19 Efeziërs 5:21-33 Aanvaard elkaar 

wo 20 Efeziërs 6:1-9 Opvoedkunde en arbeid 

do 21 Efeziërs 6:10-17 Heilsoldaat 

vr 22 Efeziërs 6:18-24 Waakzaam met gesloten ogen  

za 23 Jesaja 30:1-11 Bondgenootschap 

zo 24 Jesaja 30:12-22 Vluchten kan niet meer 

ma 25 Jesaja 30:23-33 De HEER strijdt voor Israël 

di 26 Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp vandaan? 

wo 27 Jesaja 32:1-8 Verandering 

do 28 Johannes 9:1-12 Schuldvraag 

vr29 Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel 

za 30 Johannes 9:24-34 Wie is er nou blind? 

zo 31 Johannes 9:35-41 Ziende blind 

 november 2021  

ma 1 Psalm 33 Juich voor God 

di 2 Spreuken 15:1-18 Zelfbeheersing 

wo 3 Spreuken 15:19-33 Bij wijze van Spreuken 

do 4 Jesaja 32:9-20 Wachten op de geest 

vr 5 Jesaja 33:1-12 Onheil en genade 

za 6 Jesaja 33:13-24 Bevrijdingsdag 

zo 7 Johannes 10:1-10 Herkenbare stem 

ma 8 Johannes 10:11-21 De goede herder 

di 9 Psalm 65 Lofprijzing 

wo 10 Marcus 11:27-33 Vragen zonder antwoorden 

do 11 Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen 

vr 12 Marcus 12:13-27 Ieder het zijne 

za 13 Marcus 12:28-37 Dicht bij Gods nieuwe wereld 

zo 14 Marcus 12:38–13:2 Rijk en arm 

ma 15 Genesis 18:1-15 Sara lacht 

di 16 Genesis 18:16-33 Getalscriteria 

wo 17 Genesis 19:1-14 Gast(on)vrijheid 
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Een bericht van de vrijwilligers van 
de boekenmarkt in de Martinushof.  

Zoals ieder van u ongetwijfeld 

heeft gehoord of heeft kunnen le-
zen, werd de Boekenmarkt bena-
derd door de Stichting ‘Vrienden 
van de Oude Blasiuskerk’ in Del-
den, met de vraag of wij 150 do-

zen met mooie boeken konden gebruiken.  

De als goed bekend staande jaarlijkse Boeken-
markt in “de Voorhof” was opgehouden te be-
staan.  
Na een eerste kennismaking met de boeken, hoef-
den wij daar niet lang over na te denken.  
Maar toen….  
Dankzij een vrachtwagen van Nijhuis Bouw B.V, 

konden de boeken worden opgehaald in Delden, 
waarna ze tijdelijk bij ABZ diervoeding in Markelo 
mochten staan; een fijne oplossing voor dat mo-
ment. Het was meteen duidelijk dat de boeken het 
verdienden om uitgestald te worden voor verkoop. 
Dankzij Grand Café de Kroon, kwam ook die wens 
uit. We kregen de beschikking over de jaren ‘80 

zaal op de bovenste verdieping.  
 

 
 
Met tafels van buurtvereniging Markelosebroek 
kon het inrichten beginnen. Normaal met 3 vrijwil-
ligers, waren we nu al snel met een mooie grote 
groep. Iedereen hielp mee, om e.e.a. te doen sla-
gen. We waren er blij mee, er kwam veel bij kij-

ken. Facebook etc., kassa draaien, zorgen voor 
koffie, coronamaatregelen v.w.b. mandjes ont-
smetten enz., helpen sjouwen en natuurlijk de 
verkoop. Alles werd door iedereen met even veel 
plezier gedaan. Alleen al om die reden, kijken we 
met heel veel genoegen terug. 

Na een 1e proefavond konden we op 7 augustus 
open bij “de Kroon”. Die dag zijn er maar liefst 

350 boeken bij “de Kroon” verkocht. Ondertussen 
was ook de Boekenmarkt in de Martinushof open 
en ook daar werd grif gebruik van gemaakt. En zo 
vlogen de weken om, zowel bij de Boekenmarkt in 
de Martinushof, als bij “de Kroon”. Iedere donder-

dag en iedere zaterdag, waren we met een groep-
je vrijwilligers op 2 locaties en zijn er vele boeken 
van eigenaar gewisseld.  
Van de boeken uit Delden zijn er uiteindelijk rond 
de 1200 verkocht, een mooie score. In de Marti-
nushof ontstonden ondertussen ook lege plekken 

in de kasten, zodat we naast de wekelijkse verse 
inbreng ook wat aan konden vullen met de boeken 

uit Delden. De boeken uit Delden zijn netjes en 
actueel. Precies passend bij de boeken in de Boe-
kenmarkt in de Martinushof. Zo houden we de 

kwaliteit hoog. De boeken die we niet konden 
plaatsen zijn afhankelijk van het genre tijdelijk in 
opslag gegaan, naar een opkoper, of uiteindelijk 
naar een ander goed doel. Wat er uiteindelijk van 
de opbrengst gerealiseerd gaat worden, is op dit 
moment nog niet bekend.  
*Graag wijzen wij u erop dat de Boekenmarkt 

weer wekelijks geopend is op donderdagochtend 
van 9.30 tot 12.00 uur in de Martinushof. Inbreng 
van boeken is welkom tijdens opening, mits netjes 
i.v.m. plaatsgebrek in de opslagruimte. De optie 
“Ik zoek een boek” wordt veelvuldig gebruikt. Voor 
kinderboeken werken wij samen met de Kringloop 

Martinuskerk.  
Ook de boeken in de minibieb buiten bij de in-

gang, worden regelmatig aangevuld of vervangen. 
Ook hier maken veel mensen gebruik van. In de 
afgelopen maanden hebben we veel oude en 
nieuwe klanten mogen verwelkomen. Dus graag 
tot ziens, we ontmoeten u graag. Let op; alleen 

contant betalen mogelijk! 
Contactpersoon: 
Jolanda van Coeverden tel; 06-12364123 

 

Willen wij graag tot slot, nogmaals iedereen 
die voor ons heeft klaar gestaan in de 
afgelopen tijd, heel hartelijk bedanken!  
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Wat doet Kerk in Actie en wat bete-

kent ZWO? 
In het algemeen gezegd houdt Kerk in Actie 

zich, namens de leden van de kerken, bezig 

met het wereldwijd organiseren en coördine-

ren van Zendingswerk, Diaconaal werk en  

Ontwikkelingssamenwerking (kennisover-

dracht).  

Er wordt ontzettend veel samengewerkt met, 

en gedaan door, lokale organisaties (die al 

aanwezig zijn in de landen waar hulp gege-

ven wordt.) 

Omdat dat niet zonder geld kan doet zij ui-

teraard ook aan geldwerving. 

 

Hieronder enkele voorbeelden: 

  

Kerk in Actie staat op tegen vaccina-
tieongelijkheid  
De vaccinatie-ongelijkheid in de wereld met be-
trekking tot het coronavaccin is groot. Dat leidt tot 

enorme verschillen in slachtoffers tussen aan de 
ene kant de VS, Europa,  Rusland en China en aan 
de andere kant de rest van de wereld. 
Kerk in Actie is lid van ACT Alliance: een wereld-
wijde alliantie van zo’n 150 kerken en organisa-
ties.  

Via ACT maakt Kerk in Actie deel uit van de CO-
VID-lobbygroep die is opgezet om aan de oplos-

sing van deze vaccinatie-ongelijkheid te werken. 
De lobbygroep bespreekt ook de persoonlijke be-
scherming van gezondheidswerkers en het steu-
nen van lokale kerken in hun lobby voor meer ge-
rechtigheid in de bestrijding van de epidemie. 

 

Herstelfonds 
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de 
kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het 

land, omdat daarmee de sociale structuur wordt 
hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, 
heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een 
samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syri-
sche kerkgenootschappen.  
 

     
 

Op de lijst van het Herstelfonds staan 76 gebou-
wen die opgeknapt moeten worden, door het hele 

land verspreid. Van elk gebouw dat wordt her-
steld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaat-
selijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent 

van de kosten. De economische situatie zorgt er-
voor dat de bouwwerkzaamheden langzamer gaan 
dan gehoopt. Door de internationale sancties is 
het ontzettend moeilijk om aan bouwmaterialen te 
komen. Ook de koersdaling van de Syrische pond 
is een groot probleem.  
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak 

in de samenleving weer oppakken. Met het her-
stelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 
bouwen. Want herstel van de kerk betekent her-
stel van de gemeenschap, en hoop voor de toe-
komst! 
 

Noodfonds. 
Deze maand vraagt ZWO extra aandacht voor het 
noodfonds van Kerk in Actie t.b.v. Haïti, waar 
weer een aardbeving heeft plaats gevonden. 

Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 
83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd.  
Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm na die 
ramp de hulpverlening vanwege ondergelopen ge-
bieden en modderstromen. 
Via het internationale kerkelijk netwerk ACT  zijn 
direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood- en 

bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt er geld uit-
getrokken voor het herstellen van waterbronnen. 
Gebrek aan schoon water is een groot probleem 
en ziekte-uitbraken liggen op de loer.  
Uw steun blijft nodig! En laat u niet verontrusten 
door berichten als zou de hulp niet helpen. 
 

Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met re-

gelmaat. 
Na orkaan Matthew in 2016 bouwde Kerk in Actie 
via ACT rampbestendige huizen. Deze huizen 
staan in het huidige aardbevingsgebied en staan 
nog steeds overeind.  

 

     
Deze eenvoudige huizen hebben bewezen dat 

ze aardbevingsbestendig zijn. 
 

Uw steun doet er toe. 
 
Maak uw bijdrage over op NL89ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v.  Haïti. 

Of op de rekening van de diaconie NL56 RABO 
0034 0700 327 o.v.v. Haïti.  
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Overzicht van collecten en giften van 

de afgelopen maanden. 
 
Alle gevers hartelijk dank. 

 

 
 

 
 
 
 

collecten mei  collecten juni 

datum totaal cvk diaconie  datum totaal cvk diaconie 

23-mei  € 149,60   € 74,80   € 74,80   5-jun  € 185,35   € 92,67   € 92,68  

29-mei  € 314,20   € 157,10   € 157,10   6-jun  € 136,30   € 68,15   € 68,15  

30-mei  € 94,60   € 47,30   € 47,30   13-jun  € 100,10   € 50,05   € 50,05  

totaal  € 558,40   € 279,20   € 279,20   20-jun  € 109,85   € 54,92   € 54,93  

     27-jun  € 74,00   € 37,00   € 37,00  

  totaal  € 605,60   € 302,79   € 302,81  

         

collecten juli  collecten augustus 

datum totaal cvk diaconie  datum totaal cvk diaconie 

4-jul  € 247,55   € 123,77   € 123,78   1-aug  € 166,80   € 83,40   € 83,40  

11-jul  € 306,40   € 153,20   € 153,20   8-aug  € 156,55   € 78,27   € 78,28  

18-jul  € 48,50   € 24,25   € 24,25   22-aug  € 153,45   € 76,72   € 76,73  

25-jul  € 143,50   € 71,75   € 71,75   29-aug  € 160,00   € 80,00   € 80,00  

totaal  € 745,95   € 372,97   € 372,98   totaal  € 636,80   € 318,39   € 318,41  

       

         

open kerk   open kerk   

7-jul  € 110,35     4-aug  € 132,50    

14-jul  € 215,00     11-aug  € 325,00    

21-jul  € 139,05     18-aug  € 154,50    

28-jul  € 258,80     25-aug  € 319,80    

totaal  € 723,20     totaal  € 931,80    

         

giften diaconie    

bestemming april mei juni juli augustus   

algemeen  € 50,00   € 52,50   € 10,00   € 10,00   € 180,00    

bloemendienst  € 10,00     € 25,00   € 60,00   € 85,00    

verjaardagsfonds      € 45,00   € 5,00   € 20,00    

Elisabethbode          € 10,00    

totaal  € 60,00   € 52,50   € 80,00   € 75,00   € 295,00    

         

giften cvk   

bestemming april mei juni juli augustus   

algemeen  € 167,50   € 200,00   € 130,00   € 150,00   € 115,00    

onderhoudsfondsfonds    € 25,00          

kerkblad        € 50,00      

totaal  € 167,50   € 225,00   € 130,00   € 200,00   € 115,00    
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Bericht van de landelijke kerk 

 

 

 

                                                         Ds. René de Reuver 

                                                                                                                scriba generale synode 

Een paar weken geleden verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van 

de Verenigde Naties. Het rapport maakt duidelijk dat verdere opwarming van de aarde tot 

nog grotere veranderingen in het klimaat leidt. Snelle en ingrijpende maatregelen zijn nodig 

om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken. 

Het klimaatrapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede schepping aan het ver-

nietigen is. Al in het eerste Bijbelboek lezen we dat God de aarde en alles wat daarop leeft 

schiep en zag dat het goed was. De mens is onderdeel van Gods goede schepping.  

De eerste opdracht van God aan de mens is om de aarde te bewerken en te bewaren. Dat is 

wat anders dan erover heersen en haar uitbuiten. Anders gezegd, zoals te lezen in Psalm 104: 

zouden wij niet zo met de aarde om moeten gaan zodat de Schepper blij en trots kan blijven 

op zijn kunstwerk?  

Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid. Het zijn vooral de armsten 

van de wereld die lijden onder deze veranderingen. Kwetsbaarder als ze zijn voor de negatieve 

gevolgen van de klimaatverandering terwijl zij over minder  

middelen beschikken om de geleden schade op te vangen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld Zuid-

Soedan geteisterd door overstromingen, de oogst werd weggevaagd en vee, een belangrijke 

bron van inkomsten, is verdronken. Op 

dit moment dreigt daar, mede door de-

ze overstromingen, een enorme hon-

gersnood. 

Ondanks de media-aandacht 

voor klimaatverandering in de 

afgelopen jaren is er te weinig 

veranderd in de levensstijl van 

mensen.  

Individueel en collectief hebben we in een onmogelijke droom geleefd. Het IPCC-rapport laat 

zien dat het tijd is dat we die droom laten varen. Duurzaamheid en klimaat zijn de komende 

tijd belangrijke thema’s voor de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk van de kerk en haar 

leden moet bestendig en toekomstgericht, ofwel duurzaam zijn. We worden - nog sterker dan 

voorheen - geroepen de trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen in ons omgaan 

met elkaar en met de aarde. 



 

                  Mariakapel 

 

Onder beschermend eikenblad, 

in schaduwrijk lover, 

aan een geliefd wandelpad 

staat daar Maria, als hoedster. 

 

Uitziend over groene weiden 

en rustig grazend vee 

weet zij de mens te verleiden 

neemt hen een wijle in devotie mee. 

 

De onrustige wandelaar 

aanschouwt en houdt rust. 

Neemt een moment, brandt een kaars. 

Wordt zich van diepere gedachten bewust. 

 

Men denkt aan geliefden, overledenen,  

een blijde gebeurtenis.  

Gedachtenissen uit heden en verleden 

verenigen zich in eerbiedige erlebnis 

 

Het lichaam en de geest 

komen abrupt tot stilstand. 

Maria neemt de mens even mee 

naar een andere, meditatieve kant. 

 

Men vergeet even de dagelijkse zorgen, 

worden daar soms ter schrift gesteld. 

De mens voelt zich een moment geborgen, 

ervaart de vrede van een andere wereld.  

 

Gesterkt door deze meditatie 

vervolgt men de wandeling. 

Met in het hart nog de resonantie 

van die innerlijke vertroosting. 

 

De kracht van de Mariakapel, 

wat men ook aanhangt of gelooft, 

is de zekerheid dat, let wel, 

deze KAARS blijft branden, wordt niet gedoofd.  

 

Harm Linde 


