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1845 Verzoek van kerkvoogden, notabelen en kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente van
Markelo aan de collatoren dezer gemeente om de oude predikant na verlening van zijn emeritaat
in de pastorie te laten wonen en een nieuwe woning voor zijn opvolger in te richten. Nb betreft ds
Hendrik Wilhelm Stroink (1768-1852)
Markelo den 9 january 1845.
Aan collatoren der hervormde gemeente van Markelo.
De gebreken des ouderdoms, ligchamelijke zwakheid, noodzaken onzen achtingswaardigen
leeraar voor zijne tot hiertoe met allen ijver vervulde ambtsbetrekking te bedanken en zijn
emeritaat hetwelk hij zoo ruimschoots verdient aan te vragen.
Hij koestert de hartelijk wensch om met zijne zuster, welker ligchamelijke ongesteldheid van
eenen zenuwachtigen aard zijnde niet toelaat om in eene andere woning eene nieuwe huishouding
op te rigten, zijne nog overige levensdagen in de oude schier bouwvallige pastory te mogen
eindigen. Deze wensch is ook de onze, is die der geheele gemeente. Gewoonte en herinnering van
meer dan eene halve eeuw boeyen deze brave oude lieden aan woning en tuin. Hoe zal hunnen in
den aard der zaak zoo natuurlijken wensch het best kunnen vervuld worden ? Uit den boezem der
gemeente eene geheel nieuwe pastorij daar te stellen; dit gaat hare krachten ver te boven. Bij
Z.M. onzen geeerbiedigden Koning, bij de hooge kerkvergadering en bij het provinciaal bestuur
aan te dringen om subsidien tot dit werk; hiertoe is niet alleen geenen tijd voorhanden, maar zulks
zou waarschijnlijk bij het in wezen blijven der oude pastorij ook tot zeer groote zwarigheden
leiden.
Wat blijft ons dan nog overige om onzen wensch, die der gemeente, en aan het hartelijk
verlangen van onzen braven predikant, die meer dan vijftig jaren onder ons het evangelie des
vredes en der liefde verkondigde te voldoen ? Het is ons tot Uwhoogwelgeb te wenden met het
eenvoudige voorstel of het niet zoude kunnen geschikt worden dat de te beroepen predikant
zonder deszelfs schade in zijne inkomsten, zoo lang in eene andere woning die hier in het dorp is
gereedheid gebragt zoude kunnen worden, zich zoude kunnen behelpen tot dat de pastorij ledig
wierd. Deze bedoelde woning kan geen sierlijk gebouw worden maar toch wel dusdanig worden
ingerigt dat onzen aanstaanden leeraar er zich op eene welvoegelijke wijze in zoude kunnen
behelpen gedurende den waarschijnlijk weinigen levenstijd van onzen tegenwoordigen leeraar of
van deszelfs zuster. Wij zouden in dien tusschentijd de geschiktste middelen kunnen beramen tot
daarstelling eener nieuwe pastorij, eene volstrekt noodzakelijke behoefte. Onze tegenwoordige
leeraar zoude met blijdschap zijne nog overige levensdagen in ons midden kunnen eindigen en
onze aanstaande herder zoude voor deze opoffering zich de welwillende dankbaarheid der
geheele gemeente waardig betoonen. Aangenaam zoude het zijn om wanneer wij op dit ons
voorstel eenig antwoord mogten bekomen.
Met wezenlijke belangstelling bevelen wij uw hoogwelgeb de godsdienstige behoeften dezer
gemeente. En met de betuiging van onze ware hoogachting hebben wij de eer te zijn.
Het kerkelijk bestuur der herv. gemeente te Markelo.
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