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Facebookbericht dinsdag 17 mei 2016 

Zoals u wellicht heeft vernomen afgelopen dagen, is Marieke vrijdag 13 mei betrokken geraakt bij een ernstig 

ongeluk, waarbij een vrachtwagen is ingereden op de bus waarin zij en nog 16 andere medewerkers van OM zaten. 

Marieke heeft lange tijd met haar benen bekneld gezeten, maar God zij dank hier enkel zwaar gekneusde benen 

aan overgehouden. Marieke heeft hier erg veel pijn aan en krijgt zware pijnstilling om dit draagbaar te maken. 

Zondag is ze overgebracht naar een goede privékliniek. Nog 4 andere OM-ers liggen daar en lopen af en toe bij 

Marieke binnen, aangezien zij zelf niet kan lopen. Deze aanspraak is voor haar erg fijn. Naast de lichamelijke pijn, 

is dit ongeluk natuurlijk ook mentaal een enorme klap. Als TFC weten we dat Marieke veel mensen om zich heen 

heeft die met haar meeleven. We willen u vragen om haar niet te belasten met goedbedoelde telefoontjes, om haar 

de rust te geven om lichamelijk en mentaal weer te herstellen. Heeft u vragen o.i.d., dan kunt u deze stellen door 

een mailtje te sturen naar info@ebbersinzuidafrika.nl.   

 

 

 

Beste achterban van Marieke Ebbers, 

Dit is een extra nieuwsbrief, geschreven door de thuisfrontcommissie, om u op de hoogte te 

brengen van de situatie van Marieke op dit moment.  

Aangezien niet iedereen beschikt over Facebook of het kerkblad van Hervormd Huizen, is er voor 

gekozen om het gepubliceerde Facebookbericht op te nemen in deze nieuwsbrief.  

Dank- en gebedspunten 

- dank voor het wonder dat 

botbreuken en blijvend lichamelijk 

letsel Marieke bespaard zijn 

gebleven 

- dank voor het vaste geloof wat 

Marieke heeft en waar ze zoveel 

kracht uit put 

- dank voor de goede medische zorg 

die Marieke en de andere nog in het 

ziekenhuis verblijvende OM-leden 

mogen ontvangen 

- dank voor de lichamelijke 

vooruitgang die met kleine stapjes 

wordt geboekt 

- dank voor de achterban die als een 

warm bad om Marieke heen staat. 
 

Huidige situatie tot 22 mei 2016 

Inmiddels verblijft Marieke al weer 

een week in de privékliniek. Waar er 

eerst ernstige zorgen waren met 

betrekking tot het gevoel dat ontbrak 

in haar benen, nemen die zorgen af. 

Wel blijft het linkerbeen wat achter bij 

het rechterbeen, maar de artsen 

verwachten dat dit een kwestie van 

tijd en oefening is. Sinds Marieke in de 

privékliniek ligt, krijgt ze ook iedere 

dag fysiotherapie. Meerdere keren op 

een dag probeert ze even naast haar 

bed te staan. Met  een looprek kan ze 

inmiddels het stukje naar het toilet 

lopen. Een stukje zelfstandigheid dat 

gelukkig weer terug is. Wanneer 

Marieke zelfstandig genoeg is, zal zij 

naar het AidsHope centrum 

overgebracht worden, de plek waar ze 

al eerder verbleef. Hier is een 

deskundig team aanwezig dat haar bij 

zal staan in het revalidatieproces. Ook 

zal hier gestart worden met één op 

één traumaverwerking. Wanneer 

meer vaststaande informatie bekend 

wordt, zullen wij als TFC dit met u 

delen via de diverse media. We zijn u 

dankbaar voor het medeleven dat er 

nog steeds is! 

Post voor Marieke  

 

Begin juni zal een gemeentelid naar Zuid-Afrika af 

reizen. Dit gemeentelid heeft aangegeven kaartjes 

voor Marieke mee te willen nemen.  Wilt u een 

kaartje meegeven voor Marieke, dan kunt u deze 

kaart vanaf aanstaande zondag in de daarvoor 

bestemde brievenbus in de Meentkerk stoppen. 

 

 

Ook is het mogelijk om de kaart op Haardstedelaan 4 in de bus te 

stoppen of bij de ouders van Marieke, Drie Morgenland 46, 3863 ZJ 

Nijkerk. 

- bid voor verder herstel van 

Marieke 

- bid voor een goede verwerking 

van deze traumatische 

gebeurtenis 

- bid voor de medegetroffenen 

van OM 

- bid voor het werk van OM in 

Zuid-Afrika.  

 

Bedankt voor uw betrokkenheid 

door gebed! 
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