
Persoonsbeschrijving Hendrik Jonker 1863 - 1954 
 
 
Hendrik Jonker is geboren in het gezin van Harm Jonker en Roelofje van der Weerd. Vader Harm, geboren te 
IJsselmuiden in 1831, was in 1860 getrouwd met de kamperse Willemina van de Wetering. Samen kregen ze 
zoon Jan Willem, maar 12 dagen na zijn geboorte overleed moeder Willemina in het kraambed, slechts 32 
jaren oud. 
 
Harm hertrouwde 7 maanden later, op 18 september 1862, met Roelofje van der Weerd, eveneens uit 
Kampen. Een jaar later, en wel op 9 september 1863, werd in IJsselmuiden aan de Nieuweweg, zoon Hendrik 
geboren. Aan deze weg, ter hoogte van ‘het Meer’ en tegenover ‘de Trekvaart’ is hij opgegroeid. Vader Harm 
was winkelier en had de winkel aan huis. 
 
In maart 1871 vertrok het gezin, bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen, naar Avereest. In hun huis aan 
de Nieuweweg ging toen de familie Jan Snoeijer wonen en werken met hun turfhandel (inclusief turfschip). 
Het gezin Jonker woonde tot april 1882 in de gemeente Avereest, iets ten noorden van het huidige 
Dedemsvaart. In deze gemeente zijn nog 3 kinderen geboren en Harm staat ook hier te boek als winkelier. 
Wellicht gaat de handel hier (ook) niet voorspoedig, zodat in 1882 de familie naar Kampen vertrekt. 
 
In Kampen is het beroep van vader Harm eerst arbeider en wonen ze achtereenvolgens aan de Oudestraat, de 
Plantsoenstraat en de Vloeddijk. Later wordt als beroep vermeldt: fabrieksopzigter eener mattenfabriek. 
In 1883 vertrekt de 18 jarige dochter Reintina naar IJsselmuiden. In 1884 overlijdt de 17 jarige zoon Pieter 
Johannes die sigarenmaker is. In 1887 vertrekt de oudste, de 25 jarige zoon Jan Willem, naar Harderwijk, 
terwijl een jaar later de tweede zoon, Hendrik, het huis verlaat vanwege zijn huwelijk. In 1891 overlijdt de 17 
jarige zoon Lubbert Jan, kleermaker van beroep. Drie weken ná dit verdrietige gebeuren vertrekt vader Harm 
naar IJsselmuiden. Hij verlaat zijn gezin en gaat bij zijn oude moeder wonen (Marrigje Lindeboom 1808-1903). 
Weer drie weken later verhuist moeder Roelofje naar Zwolle, samen met de jongste drie kinderen. Vanaf nu 
zijn de ouders van Hendrik gescheiden van tafel en bed, wat hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van alle 
verdrietige gebeurtenissen die elk op eigen wijze verwerkt. 
 
Vader Harm is overleden op 15 december 1893 te IJsselmuiden en is 62 jaar oud geworden. Moeder Roelofje 
hertrouwt in 1896 te Zwolle met Jan Brinkert. Zoon Kornelis Marinus is dan echter ook inmiddels overleden op 
de leeftijd van 25 jaar. Hij was kelner van beroep en ongehuwd. In 1900 is Jan Brinkert overleden en in 1903 
sterft zoon Willem Jan, ook slechts 25 jaar en eveneens kelner van beroep en ongehuwd. De jongste, dochter 
Margje, is in 1901 te Zwolle getrouwd met Hendrik Jan Buitenhuis en vertrekt in 1904 naar Haarlem. Moeder 
Roelofje gaat haar al heel spoedig achterna om bij hen te gaan wonen.  
 
 
 Dit zijn de kinderen van Harm Jonker: 
 

 -   Jan Willem  (1862) 1887 vertrokken / verdere gegevens onbekend  
 -   Hendrik   (1863) zie verder deze persoonsbeschrijving 
 -   Reintina  (1865)  gehuwd met Evert de Jong, schipper op de Rijnvaart 
 -   Pieter Johannes (1867)  overleden op 25-06-1884 te Kampen 
 -   Marrigje  (1869)   overleden op 23-04-1869 te IJsselmuiden 
 -   Kornelis Marinus (1870)   overleden op 04-10-1895 te Zwolle 

  -   Lubbert Jan  (1873)   overleden op 05-03-1891 te Kampen 
  -   Willem Jan  (1877)  overleden op 15-03-1903 te Zwolle 
  -   Margje  (1880) gehuwd met Hendrik Jan Buitenhuis, bankwerker 
 
 



                                                              
                                                            Geboortehuis van Hendrik Jonker aan de Nieuweweg te IJsselmuiden  
 
Hendrik Jonker  

geboren op 9 september 1863 te IJsselmuiden 
gedoopt op 4 oktober 1863 te IJsselmuiden 
zoon van Harm Jonker en Roelofje van der Weerd 
overleden op 11 januari 1954 te Grafhorst op de leeftijd van 90 jaar 
 

Hendrik trouwde op 22 november 1888 te Kampen met: 
 
Gerrigje Kasper 

geboren op 11 november 1868 te Kampen,  
dochter van Teunis Kasper, veehouder te Kampen, en Hendrikje Kroon (in 1888 al overleden) 
overleden op 3 maart 1894 te Genemuiden op de leeftijd van 25 jaar 

 
uit dit huwelijk: 
  
- Harm  geboren op 19 september 1889 te Zwollerkerspel (Spoolde) 
  gehuwd geweest met Stijntje Brink 
- Teunis geboren op 14 januari 1891 te Genemuiden, overleden op 24 juli 1908 aldaar 
  boerenknecht en 17 jaar oud geworden 
- Roelofje geboren op  4 november 1892 te Genemuiden,  overleden aldaar op 29 oktober 1893 
  slechts 11 maand oud geworden 

 
Hendrik trouwde op 9 november 1894 te Genemuiden met:  
 
Maria Pleijsier 

geboren op 3 december 1862 te Genemuiden 
dochter van Jan Alberts Pleijzier, vleeshouwer, en Margje Pleijsier 
overleden op 17 januari 1925 te Genemuiden op de leeftijd van 62 jaar 

 
uit dit huwelijk: 
 
- Marrigje  geboren 10 september 1895 te Genemuiden 
  gehuwd geweest met Jan Beens  
- Roelof  geboren 26 januari 1897 te genemuiden 
  gehuwd geweest met Elizabeth Boers 
- Jan  geboren 24 juli 1898 te Genemuiden, overleden 3 september 1898 aldaar 
  van een tweeling en slechts enkele maanden oud geworden 
- Cornelis geboren 24 juli 1898 te Genemuiden, overleden 10 september 1898 aldaar 
  van een tweeling en slechts enkele weken oud geworden 



Hendrik Jonker heeft met recht een veelbewogen leven gehad. Tot zijn 25ste stond hij ingeschreven op het 
adres van zijn ouders, van IJsselmuiden via Avereest naar Kampen. Inmiddels woonde hij echter al lang niet 
meer thuis, want Hendrik was al jong matroos op de zeevaart en later machinist op de Rijnvaart. Hoewel de 
kinderen van Harm Jonker gedoopt waren, zijn ze toch nagenoeg onkerkelijk opgegroeid.  
 
Als Hendrik Jonker trouwt met Gerrigje, gaan ze wonen in Spoolde (nabij Zwolle, aan de IJssel), hoewel hij zelf 
eerst nog blijft varen. Kort daarna verhuizen ze naar Genemuiden, wellicht vanwege zijn benoeming als 
machinist op gemaal Veneriete aan de Kamperzeedijk. Er worden twee jongens geboren en daarna een 
meisje. Deze dochter wordt echter nog geen jaar oud. Kort daarna sterft ook Gerrigje, slechts 25 jaar oud. 
Naar verluid is ná het overlijden van deze eerste vrouw, na een lange nacht van strijd en zorgen, Hendrik tot 
een levend geloof gekomen. 
 
Acht maand later hertrouwt Hendrik met Maria Pleijsier uit Genemuiden. Een dochter en een zoon worden 
geboren, waarna Hendrik en Maria in 1898 nog een tweeling krijgen. Deze beide jongentjes sterven echter al 
na enkele weken. 
 
Hendrik was een flink aantal jaren machinist op gemaal Veneriete, maar in het jaar 1908 werd hij benoemd op 
het gemaal Lutterzijl, een stoomgemaal uit 1878, dat veel dichter bij IJsselmuiden lag. In dat jaar is het gezin 
Jonker daarom ook lid geworden van de Hervormde Kerk te IJsselmuiden/Grafhorst, hoewel de woonplaats 
steeds officieel Genemuiden bleef. Zoon Teunis, boerenknecht en nog maar 17 jaren jong, stierf in ditzelfde 
jaar.  
 
In 1908 begint voor Hendrik Jonker dus ‘de periode IJsselmuiden’. Hij is nu 45 jaar oud en is geworden tot een 
ernstig en gelovig man. Maar hoe kan het bijna ook anders, als we ons realiseren dat hij inmiddels tenminste 
tien maal aan het graf van een dierbare stond. En dit alles heeft hem niet verbitterd, maar juist (hoewel onder 
veel strijd) dichter bij God gebracht. Nog maar net verhuisd naar Lutterzijl en kerkelijk meelevend met de 
Hervormde Gemeente van IJsselmuiden en Grafhorst, wordt hij gekozen in de kerkenraad aldaar. Hij neemt 
het aan, wordt in september 1908 bevestigd en zal in dit ambt ruim 45 jaar mogen dienen. 
 

Kerkenraadsnotulen 7 augustus 1908 
Door ongesteldheid kan C.J. v. Dijk niet meer functioneren als ouderling en is er een vacature. Hij mag 
als oud-ouderling zijn plaats in de ouderlingenbank behouden. Mocht hij Gods huis kunnen en willen 
bezoeken, dan werd hem die ere gelaten voor de trouwe diensten aan de gemeente bewezen. 
Hendrik Jonker van de Zeedijk werd met algemene stemmen gekozen. Hij wordt schriftelijk en met 
gepaste aanmoediging in kennis gesteld. 

 
    
In de kerkelijke gemeente komt Hendrik ook weer veel familie tegen. Zo woonden hier o.a. de families van 3 
ooms van hem, Cornelis, Egbert en Hendrik Jonker. Al snel neemt Hendrik een vooraanstaande positie in 
binnen de kerkenraad, is invloedrijk en in sommige gevallen door enkelen ook wel betiteld als enigszins 
(over)heersend. In vacante perioden ging hij zondags wel voor en leidde ook de begrafenissen. Hij deed dit 
altijd vanachter de lessenaar van de voorlezer, nooit vanaf de kansel. Ook bij trouwdiensten was Jonker zeer 
regelmatig de ouderling van dienst en veel pastoraal werk en menig ziekenbezoek werd door hem gedaan. 
 
Naast dominee Lekkerkerker kan Hendrik Jonker gerust dé drijfveer van de in 1917 opgerichte 
schoolvereniging worden genoemd! 
 

Notulen van het College van Kerkvoogden en Notabelen 19 juli 1933  
Samen met de aanwezige kerkenraad wordt herdacht dat Jonker reeds 25 jaar het ambt van 
ouderling mag uitoefenen. Als blijk van waardering ontvangt hij een gouden horloge met inscriptie. 
 
Kerkenraadsnotulen 24 september 1948  
Jonker is 40 jaar ouderling. Daarom wordt hij in de vergadering toegesproken en krijgt hij een 
vulpen overhandigd. Broeder Jonker spreekt woorden van dank en memoreert hoe hij de leiding des 
Heeren in zijn ambtelijk leven mocht ervaren. 



Vlak na het overlijden van zijn tweede vrouw is Hendrik gepensioneerd en gaan wonen bij dochter Marrigje en 
schoonzoon Jan Beens aan de Grafhorsterweg 115. In het bevolkingsregister van Grafhorst  staat bij het gezin 
van Jan Beens een inwonende schoonvader, ingekomen van Genemuiden op 18 maart 1926. Later woont ook 
opa Beens bij dit gezin in. Meer dan 25 jaar mag hij, rustend van zijn werk op het gemaal, nog dienend bezig 
zijn in gezin, school en kerk. Verdriet wordt hem ook in deze periode niet bespaard. In april 1945 sterft een 
kleinzoon in gevangenschap in Duitsland. In 1949 overlijdt schoondochter Stijntje Jonker - Brink en in januari 
1953 overlijdt dochter Marrigje, waar hij in huis is. Vijf van zijn zeven kinderen zijn hem nu al voorgegaan.   
 
De vergadering van het schoolbestuur van 3 september 1953 is de laatste waar Hendrik aanwezig is. De 
daaropvolgende vergadering van 15 oktober is hij afwezig wegens ziekte. Per 1 januari 1954 moet hij (volgens 
de nieuwe kerkorde) trouwens zijn ambt als ouderling ook neerleggen. Die nieuwe kerkorde, waar hij zo’n 
ontzettende moeite mee heeft. Twee vergaderingen van de kerkenraad (18 en 25 november) worden wegens 
afwezigheid van de consulent nog door Jonker geleid. Dubbeltallen worden gemaakt en in de vacature van 
Hendrik Jonker zelf, komen J. van Keulen en A. Rook op het tweetal te staan. 3 December wordt van Keulen 
gekozen. De notulen van de kerkenraadsvergadering van 8 januari 1954 beginnen met de mededeling: ‘Voor 
het eerst misten we in ons college ouderling H. Jonker, die ruim 45 jaar daarvan deel uit maakte, op 31 dec. j.l. 
aftredend was en niet herkiesbaar wegens zijn leeftijd (90 jaar) en thans zeer ernstig ziek’. Twee dagen later, 
op 11 januari 1954, is Hendrik Jonker op de leeftijd van 90 jaar overleden. Zijn werk op aarde is gedaan! 
 
 
Kleinzoon prof. dr. Hendrik Jonker (predikant) schrijft in 1989 het boek ‘Landingsplaatsen. Over theologie en 
leven.’ - Theologische interpretatie van reiservaringen en jeugdherinneringen. Een citaat hieruit: 
 
Het was in de jaren dertig, dat ds. P. Zandt, een vriend van mijn grootvader die toen kamerlid was voor de SGP, 
bij ons op bezoek kwam. ‘Weet je het nog, Jonker’, sprak ds. Zandt tegen mijn grootvader, ‘weet je het nog 
daar in het kamertje van het stoomgemaal?’ Ja, mijn grootvader wist het nog wel. Ds. P. Zandt was van 1910 
tot en met 1915 predikant van IJsselmuiden en mijn grootvader zijn ouderling. In dat kamertje van het 
stoomgemaal werden, meestal op maandag, de dominee in zijn lange zwarte domineesjas en de ouderling in 
zijn blauwe werkpak, de pastorale zaken van de gemeente doorgenomen en werd over het geestelijk leven 
gesproken.  
 
Mijn grootvader had een bewogen leven achter de rug met veel sterfgevallen in de familie. Als jonge man was 
hij machinist op de Rijnvaart naar Bazel. Hij leefde toen midden in de wereld. Onder de prediking van ds. 
Hupkes in Genemuiden werd hij krachtdadig bekeerd en kwam hij tot het geloof.  
In de kamer van het stoomgemaal stond een kastje. Hier lag het logboek, opgetekend met bijzonderheden, 
o.m. het waterpeil in de polder. Een ander boek heeft er ook altijd bijgelegen, de Bijbel. Het Boek werd door 
mijn grootvader dagelijks geraadpleegd. De zwart-versleten hoeken van veel bladzijden spreken een duidelijke 
taal. Hele stukken kon hij in gesprekken uit zijn hoofd opzeggen. Eén bladzijde is bijna stuk gelezen, bij Jesaja 
40. ‘Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat 
haar strijd vervuld is…! 
 
Deze tekst uit Jesaja 40 heeft mijn grootvader talloos vaak gelezen en hij paste de inhoud door zelfstudie direct 
toe op zichzelf. Theologie had hij niet gestudeerd, maar de woorden van de profeet troffen direct, emotioneel 
zijn hart. Het werden hemelse klanken en hemelse muziek, die door drongen tot in de diepte van zijn leven. 
Daardoor kon hij in het gebed intiem omgaan met zijn God. God was voor hem geen speculatie, geen idee, 
maar werkelijkheid, aanwezigheid, even werkelijk als de zon, de wind, de aarde en de vruchten uit zijn tuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- rouwadvertenties (ook van de school) n.a.v. het overlijden van Hendrik Jonker in het Kerkblad  
 

 
 
 
 



- in memoriam / berichtgeving in het kerkblad n.a.v. het overlijden van Hendrik Jonker  
 

 
 
 
 



- krantenbericht n.a.v. de begrafenis van Hendrik Jonker  
 

        
 



   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrik Jonker op zijn oude dag, zittend voor de schuur in Grafhorst 
 


