
 
In memoriam               
Op donderdag 21 maart is geheel onverwachts overleden AREND BANDSMA. Hij is 88 jaar geworden. 
Hij laat zijn vrouw Coby, die in Berkumstede is opgenomen, een zoon en twee dochters en een aantal 
klein- en achterkleinkinderen achter. Als geboren Groninger verhuisde hij door zijn werk met zijn 
gezin naar Zwolle, waar zij in de Wipstrik kwamen te wonen en lid werden van de Oosterkerk. Velen 
hier zullen Arend Bandsma kennen als een markante, betrokken en lange tijd ook zeer actieve man. 
Hij is ouderling en scriba geweest en was een vroege voorvechter van de oecumene. Hij hield van 
gesprekken over het geloof met allerlei verschillende mensen. Hij kon zijn mening op een gedreven 
en originele manier onder woorden brengen en was altijd overal duidelijk aanwezig. Vorig jaar 
verraste hij ons bij het 10-minuten festival op de vleugel met enkele negro spirituals. Hij ging al vroeg 
met pensioen en heeft samen met Coby intens genoten van hun lange vakanties met de caravan en 
het verblijf in hun buitenhuisje in Ruinen. De laatste jaren waren zwaar vanwege de toenemende 
zorg voor Coby, die zeer aan hem gehecht was. Hij nam die zorg met een ongelooflijke toewijding op 
zich, maar het vroeg ook veel van hem. Afgelopen vrijdag is er een dankdienst voor zijn leven 
gehouden in de kapel op Kranenburg. Gelezen is een gedeelte uit Psalm 139 en op het orgel klonken 
enkele van zijn geliefde negro spirituals. Daarna is hij naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats 
daar gebracht. Zijn vrouw en kinderen zullen hun bijzondere man en vader zeer missen. Moge zijn 
nagedachtenis tot zegen zijn. 
ds. Iemke Epema 
 
 
Wij gedenken 
Met liefde en eerbied gedenken wij Aukje Hoekstra-Vaatstra. Zij is op 23 maart 2019 overleden in de 
leeftijd van 96 jaar. Sinds 1993 was zij weduwe van Gerrit Hoekstra. 
Aukje Hoekstra kreeg steeds meer fysieke beperkingen en tegenslagen, maar op wonderbare wijze is 
zij  tot op het laatst helder van geest gebleven. Zij was op de hoogte van actuele gebeurtenissen en 
volgde de ontwikkelingen en schoolprestaties en loopbanen van haar klein- en achterkleinkinderen 
op de voet. Zij voelde zich gezegend met het feit dat ze thuis kon blijven wonen dank zij haar dochter 
die bij haar in was komen wonen als steun en toeverlaat voor haar moeder en mede dankzij de 
wijkverpleging door Buurtzorg. Aukje Hoekstra hechtte aan het leven ondanks de verliezen die zij te 
verwerken kreeg door het overlijden van achtereenvolgens haar man, haar zoon en schoonzoon. Zij 
bleven deel uit maken van haar leven. Als jonge vrouw is Aukje Hoekstra o.a. actief geweest in de 
meisjesvereniging van de Jeruzalemkerk. Ze kende nog veel liederen die tijd uit haar hoofd. Tijdens 
mijn bezoeken aan haar hebben we er heel wat van gezongen. Op vrijdag 29 maart stonden we met 
grote dankbaarheid in de Oosterkerk stil bij haar lange leven. Daarna is Aukje Hoeksra-Vaatstra op 
Bergklooster begraven, bij haar man. Wij bidden om Gods troostende ontferming voor haar dochters, 
de klein- en achterkleinkinderen en de zussen en broer die ze nog had.  
ds. Nelleke Eygenraam 
 
Wij gedenken 
Wij gedenken Gerrit Jan Timmerman die op 23 maart jl. overleed in Berkumstede, 80 jaar oud. Gerrit 
Jan Timmerman werd op 20 februari geboren in de gemeente Gramsbergen. Hij groeide op in een 
groot boerengezin in de buurtschap Loozen, vlak bij de Vecht. Hij bezocht de HBS waar zijn latere 
vrouw Fenny Reinders zijn klasgenoot was. Gerrit Jan was een buitengewoon sportieve jongen.                             
Hij fietste, zwom, voetbalde en kon uitstekend schaatsen, maakte ooit deel uit van de Nederlandse 
Kernploeg. Komend vanuit een boerengezin trok hem de landbouwstudie.                                                                      
Later zou hij nog economie gaan studeren. Het grootste deel van zijn leven is hij werkzaam geweest 
bij de Provincie Overijssel; hij was beleidsmedewerker arbeidsmarktzaken. Als zodanig had hij veel 
contact met gedeputeerden, die hij adviseerde. Naast zijn werk zette hij zich als vrijwilliger in voor 
het CDA en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening IJssel-Vecht. Ook in de kerk was hij actief: 
diaken en een hele periode was hij president-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente c.q. voorzitter 



van het college van kerkrentmeesters van de PGZ. Hij werd zeer gewaardeerd om zijn inzet, zijn 
maatschappelijke betrokkenheid, zijn bestuurlijke vaardigheid, zijn weloverwogen rustige manier van 
leiding geven. Gerrit Jan en Fenny zijn ruim 50 jaar getrouwd geweest, kregen drie kinderen en vier 
kleinkinderen. ‘Liefdevol, betrokken en oprecht’ staat op de rouwkaart en dat is een mooie typering 
van deze man die zo weloverwogen leefde, wars was van grootspraak, bescheiden aanwezig met 
belangstelling voor medemensen. Hij bood anderen volop leefruimte. Op 30 maart hebben we hem 
in een volle Hoofdhof in Berkum herdacht in een bijeenkomst waar de woorden weer klonken die 
ook klonken toen Gerrit Jan en Fenny trouwden op 8 juli 1966 in de Hervormde Kerk te Hardenberg. 
Woorden van Paulus uit de Brief aan de Romeinen: ‘Aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard 
heeft’ (Romeinen 15, 1vv). Gerrit Jan was echt een man van acceptatie van de ander en voor met 
name de zwakkere zette hij zich in. Zo verstond hij zijn levenstaak. Spijtig dat hij de laatste jaren in 
‘schemerland’ vertoefde en daarom in Berkumstede moest verblijven. Zijn gedachtenis zij Fenny, de 
kinderen en kleinkinderen tot zegen.   
Ds. Harm Bousema.  


