
 
      MARTINUSKERK  
 
          EEN ANDER BEELD VAN GOD 
 
Op een donderdagmorgen was ik aanwezig bij de 
open haard in het dienstgebouw. Afgezien van de 
zomerperiode wordt er dan koffie geschonken voor 
gasten. Er zat een vrouw, die er wel vaker kwam. 
Ze liet een krantenknipsel zien uit 1999 met een 
foto van haar. Het ging over haar passie voor het 
schaatsen. Al sinds de jaren '70 had ze vele 
toernooien bezocht. Zelf had ze ook aan 
schaatsen gedaan. 'Ik krijg weer een heel ander 
beeld van u', was de reactie van een van de 
toehoorders. 
 
Zou dat ook niet mogelijk zijn bij God? Dat we met 
andere ogen naar God gaan zien? Wanneer we 
iets nieuws gaan ontdekken. Door een 
verhelderend programma op tv, een interessant en 
overtuigend artikel in een tijdschrift of een 
persoonlijke ervaring. In de kinderjaren kunnen je 
ouders er als een soort van waarschuwing op 
hebben gewezen dat God alles ziet. Pas dus maar 
op voordat je iets verkeerds uitspookt. Een te 
strenge opvoeding kan ertoe bijdragen dat God 
een boeman wordt. Je bent bang voor zijn oordeel. 
Tegen het sterven zie je als een berg op, omdat je 
dan voor zijn aangezicht komt te staan. En wat heb 
je dan gepresteerd? 
 
Door de ontmoeting met heel andere ouders of 
door een vriendschap met een jongen of meisje zie 
je dat het ook anders kan. Hierdoor kunnen je 
ogen worden geopend voor het bijbelse beeld van 
God als een liefdevolle, vergevingsgezinde vader 
bij wie je je veilig voelt. Maar er zijn ook passages 
in de bijbel, waar God eerder lijkt op een wrede 
heerser, die onschuldige mensen en dieren doodt 
uit vergelding voor de daden van anderen. Boeken 
waarin duidelijk afstand wordt genomen van dit 
soort beelden, liggen goed in de markt. Soms 
slaan ze door naar de andere kant. Het bijbelse 
spreken over boze machten en een hel als domein 
van het kwade worden dan weggepoetst. Dat 

miskent de meerzijdigheid van de overlevering. 
Maar die overlevering wordt soms juist verdacht 
gemaakt, zoals ook nu gebeurt door de Da Vinci 
Code. 
 
Het is nog niet zo eenvoudig om een goed beeld te 
krijgen van God. Er blijven vragen onbeantwoord. 
Maar dat kan ook niet anders, wanneer God echt 
bestaat. Want hoe zouden wij als sterfelijke 
mensen de machtige schepper van deze wereld 
volledig kunnen doorgronden? Lezen en herlezen 
van de bijbel kan ons wel dichter bij zijn wezen 
brengen, maar echt kennen? Overigens biedt de 
nieuwe bijbelvertaling soms ook veranderde 
inzichten. Zo lezen we in het boek Job niet meer 
over de almachtige God, maar is er vertaald met 
ontzagwekkende (bv. 24: 1). 
 
Bij almacht is er de associatie van een God die 
alles kan. Maar het is de vraag of dat wel wordt 
bedoeld. Eerder is te denken aan God als heerser 
van de gehele aarde. Hetzelfde Hebreeuwse 
woord kan ook worden vertaald met land of veld, 
zoals in het boek Ruth (4: 3 en 5). Waar nog wordt 
vertaald met almachtige God heeft de 
oorspronkelijke schrijver waarschijnlijk wat anders 
voor ogen dan wat wij bij almacht voorstellen. De 
precieze betekenis van een woord is voor ons niet 
altijd meer te achterhalen en moet worden afgeleid 
uit de context. Het maakt het bestuderen van de 
bijbel wel tot een boeiende onderneming, dat nooit 
af is. MD 
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Kerkdiensten 
 
zondag 16 juli, openluchttheater „Kösterskoele‟ 
10.00 uur           mw. ds. M.G. Fernhout, Goor      
“Koeledienst” 
collecte: Commissie Themadiensten 
 
zondag 23 juli 
10.00 uur           ds. M. Dijkstra 
collecte: diaconie 
 
vrijdag 28 juli Anholtskamp 
19.00 uur           mw. B. Beuving – Dannenberg, 
zangavond 
collecte: diaconie 
 
zondag 30 juli 
10.00 uur           ds. M. Dijkstra 
collecte: kerk 
 
zondag 6 augustus 
10.00 uur           ds. M. Dijkstra, Heilig Avondmaal 
collecte: diaconie en kerk 
 
zondag 13 augustus 
10.00 uur           ds. H. Overdijk 
collecte: kerk 
 
zondag 20 augustus 
10.00 uur           mw. ds. J.D. Vedders – Dekker, 
Markelo 
collecte: zending 
 
vrijdag 25 augustus Anholtskamp 
19.00 uur           ds. A.N. Doornhein, zangavond 
 
zondag 27 augustus 
10.00 uur           ds. H. Overdijk 
collecte: kerk 
 
zondag 3 september 
10.00 uur           mw. drs. C.M. Baggerman – van 
Popering, Geesteren 
collecte: werelddiaconaat 
 
zondag 10 september 
10.00 uur           ds. H. Overdijk, Doopdienst 
collecte: kerk 
 
Na de diensten van 16 juli t/m 20 augustus is er 
steeds gelegenheid om samen koffie te drinken. 
Bedoeld voor zowel de gasten als de eigen 
gemeenteleden.  
Iedere dienst, behalve bij die van 16 juli in de 
Kösterskoele, is er kindernevendienst. De 
zondagsschool begint weer op 3 september. 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
De „koeledienst‟, georganiseerd door de 
commissie Themadiensten, zal gehouden worden 
in het openluchttheater de Kösterskoele. Bij slecht 
weer wordt de dienst gewoon in de Martinuskerk 
gehouden. Voorganger is ds. Fernhout, predikante 
van onze buurgemeente Goor. 
 
Op 6 augustus hopen we het Heilig Avondmaal te 
vieren, deze keer in de zittende vorm. Voorganger 
is ds. Dijkstra. 
 
Op 20 augustus gaat onze plaatsgenoot ds. 
Vedders - Dekker voor. Zij is als predikant 
verbonden aan verpleeghuis Eugeria in Almelo.  
Eline Baggerman, die vorig jaar haar leervicariaat 
in Markelo gedaan heeft, gaat op 3 september 
voor. Zij is inmiddels klaar met haar studie, en 
beroepbaar. Eigenlijk zou ze later in dit jaar bij ons 
op de kansel staan, maar de familie Baggerman 
verwacht hun eerste kindje, zodat voorgaan in 
oktober en november er niet in zit… 
 
De volgende doopdienst is op 10 september. Wie 
van deze gelegenheid gebruik wil maken moet 
contact met ds. Overdijk opnemen. Graag 
aanmelden vóór 25 augustus, kan ook (en dat is in 
de vakantietijd misschien wel handig) per mail. We 
maken dan een afspraak voor het doopgesprek. 
 
Op 28 juli en 25 augustus zijn er weer 
zangavonden in de Anholtskamp. Vanwege de 
vakantietijd beide keren met een – vertrouwde! – 
gastvoorganger. Op 28 juli is dat mw. Beuving – 
Dannenberg, pastoraal werkster in de „Open Hof‟ 
in Rijssen, en inmiddels vertrouwde 
gastvoorganger in Markelo, op 25 augustus hoopt 
onze oud-predikant ds. Doornhein de zangavond 
te leiden. Van harte welkom! (O.) 
 

Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 

telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur 
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl 

vrije dag: maandag 

 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 5 juni overleed Hermina (Mina) Kolkman-
Burgers op de leeftijd van 86 jaar. De eerste keer 
dat ik met deze rijzige vrouw kennismaakte, 
woonde ze nog bij haar getrouwde dochter op het 
ouderlijk adres aan de Herikerweg 26. Daar is ze 
opgegroeid met nog twee broers en een zus. Haar 
man Arend Jan uit Gelselaar leert ze tijdens het 
uitgaan in Diepenheim kennen. Ze gaan na hun 
trouwen in Neede wonen, maar in 1948 verhuizen 
ze naar Herike, waar ze de boerderij van haar 
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overleden vader voortzetten. Haar man vindt 
tevens werk bij de Eternit. Naast de dochter krijgen 
ze nog een zoon. In 1969 komt haar man door 
ziekte te overlijden. Na een heupoperatie in 2003 
wordt ze zelf getroffen door een beroerte. Opname 
in het verpleeghuis in Delden is noodzakelijk, maar 
door enig herstel kan ze nog op het eind van dat 
jaar terug naar Markelo, naar de verzorging op de 
Anholtskamp. Problemen met de bloedvaten 
zorgen voor een nieuwe terugslag, tot ze in een 
hospice in Hengelo aan haar einde komt. Op 9 juni 
namen we in het dienstgebouw afscheid van een 
vrouw, die hield van het buitenleven, goed eten 
belangrijk vond, je nam zoals je was, maar zelf niet 
makkelijk tot besluiten kwam. Op de Markelose 
begraafplaats hebben we haar toevertrouwd aan 
God. Moge God de familie helpen het gemis te 
dragen. 
 
Op 17 juni overleed Gerrit Johan Kooijmans in het 
ziekenhuis te Deventer, op de leeftijd van 87 jaar. 
Gerrit was de echtgenoot van Rika Kooijmans-
Lonink. Zijn leven begon vlakbij Goor. Hij groeit op 
in een gezin van 7 kinderen op een boerderij 
tegenover de begraafplaats aan de Twikkelerweg. 
Na zijn agrarische opleiding kiest hij voor de 
bloemen. Voor verschillende zaken in Goor en 
Markelo verzorgt hij bloemenkransen. Daarnaast 
heeft hij werk gehad bij de Eternit en in 
verzekeringen. Op zijn 39

ste
 maakt hij de overstap 

naar de bakkerij en kruidenierswinkel van zijn 
schoonouders. Zijn schoonvader is kort ervoor 
overleden en Gerrit is inmiddels getrouwd en vader 
van twee dochters en een zoon. Op zijn 58

ste
 wordt 

de tot supermarkt omgebouwde zaak aan de 
Grotestraat in Markelo om gezondheidsredenen 
verkocht. Later verhuizen ze naar de 
Loosboersstraat totdat ze aan de Koekoekslaan 
154 komen te wonen, bij de Anholtskamp. In zijn 
goede jaren was hij actief in het toneel, de voetbal, 
de vrijwillige brandweer en de fanfare. Hij was een 
man van weinig woorden, die van gezelligheid 
hield. Op 21 juni is afscheid van hem genomen 
tijdens een crematieplechtigheid in Usselo. Moge 
God zijn vrouw en familie troosten. 
 
VAKANTIE 
Van maandag 7 augustus tot en met zondag 3 
september is mijn vakantie gepland. Een deel van 
de tijd zullen we gewoon thuis doorbrengen. In de 
resterende periode hopen mijn schoonouders hier 
te genieten van de mooie plek op de rand van de 
es.  
 
Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra 
 
 
 
 
 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1 

telefonisch spreekuur: 
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur 

tel. 361402; email: overdijk@ncrvnet.nl 
vrije dag: zaterdag 

 
 
GEBOREN 
Jan en Johanneke Ooms, Wêverskamp 43, 
stuurden een geboortekaartje waarin ze de 
geboorte meedelen van hun dochter Aileen. Ze 
werd op 13 juni geboren. 

“Ons pasgeboren kindje 
hoe zal het verdergaan 
maar één ding weten wij 
dat je Vader voor altijd 
met je mee zal gaan…” 

We wensen Johanneke en Jan, grote zus Eline en 
grote broers Leon en Rik, heel veel geluk en Gods 
zegen toe. 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 25 juni is overleden Fredrika Johanna Tjoink-
Roeterdink, sinds 1982 weduwe van Gerrit Tjoink. 
Dieka, zoals haar roepnaam luidde, is geboren en 
getogen in een boerderij aan de Oude 
Borculoseweg. Daar heeft zij ook het leven 
geschonken aan haar dochter Ina, die nu met 
echtgenoot Joop Wiggers in het huis woont. Haar 
rol als moeder heeft Dieka onvoldoende op zich 
kunnen nemen vanwege verschillende opnames 
voor psychiatrische zorg. Vanaf 1982 verbleef zij in 
psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven in Deventer. 
Daar stond Dieka bekend als een zeer stille maar 
lieve en opmerkzame vrouw. Het laatste jaar 
kampte zij met ziekte en verbleef meer dan eens in 
het ziekenhuis in Deventer. In Deventer op 
Brinkgreven is zij overleden. Dieka Tjoink is 73 jaar 
geworden.  
Op donderdag 29 juni werd in het dienstgebouw 
afscheid van haar genomen. Daarna volgde de 
graflegging op de Markelose begraafplaats. Moge 
Gods troost met allen zijn. 
 
ds. Martin Walton, Brinkgreven, Deventer 
 
AFWEZIG 

Op het moment dat dit kerkblad bij u in de bus 
valt, heb ik vakantie. Vanaf maandag 7 
augustus hoop ik – uitgerust! – weer voor het 
gemeentewerk beschikbaar te zijn. Dan zal ik 
ds. Dijkstra aflossen, zodat ook hij van zijn 
welverdiende vakantie kan genieten. 
 
 
 
 
 

mailto:overdijk@ncrvnet.nl
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TENSLOTTE 
Het is weer vakantietijd. Veel mensen hebben erg 
naar die periode uitgekeken, en popelen om weg 
te gaan. Ver weg, of dichtbij, maar in elk geval 
even weg van de beslommeringen van alledag. 
Geniet er van! 
Toch kijkt niet iedereen naar die vakantiemaanden 
uit… Mensen die hun vertrouwde hulp of de steun 
van hun kinderen nu een tijdje moeten missen zijn 
blij als alles, straks in september, weer in het 
normale patroon gaat… En natuurlijk zijn er veel 
mensen die door ziekte, lichamelijke problemen of 
andere zorgen er niet uit kunnen… Die geen 
afstand tot hun zorgen en moeilijkheden kunnen 
nemen, niet in kilometers, maar vooral mentaal 
niet… 
Letten we ook in de zomermaanden een beetje op 
elkaar? 
 
Met een hartelijke groet, ook van mijn gezin, 
H. Overdijk 
 
 

Kerkenraad 
 

UIT DE KERKENRAAD 
Iedere kerkenraadsvergadering is de „evaluatie 
van de kerkdiensten‟ vast agendapunt. Tijdens de 
junivergadering zijn we wat dieper op de 
kerkdienst ingegaan. De predikanten zetten één en 
ander uiteen over de liturgie, over tekst- en lied 
keuze, daarna werd in kleine groepen 
doorgesproken over de eredienst. Een goede en 
zinvolle bezinning. (O.) 
 
 

Diaconie 
 

 
 
Zomerschrijfactie: 
Nieuw Guinea of West Papoea, land van vrede? 
 
De situatie in West Papoea is zorgwekkend. Er is 
sprake van discriminatie, onrecht, mishandeling en 
andere schendingen van mensenrechten. Veel 
mensen hebben dan ook geen vertrouwen in de 
overheid. Hoe het nu soms mis gaat moge blijken 
uit het feit dat iemand die de morgenstervlag 
uithing tot 15 jaar gevangenisstraf werd 
veroordeeld, terwijl een politieagent, die mensen 
mishandeld had, daar zelfs niet voor werd 
vervolgd. 
In de zomerschrijfactie vragen we aandacht voor 
de situatie in West Papoea. In een brief aan de 

President van Indonesië vragen we hem de 
Autonomie Wet toe te passen, die ruimte biedt aan 
een open en democratische dialoog. En om de 
straffeloosheid tegen te gaan en de sociale, 
culturele en economische rechten van de 
bevolking van Papoea te beschermen. 
De religieuze leiders van West Papoea zijn een 
beweging begonnen, onder de naam „Papoea, 
land van vrede‟. Wij sturen ook een steunbrief naar 
deze beweging.  
Met veel mensen en kerken in Nederland willen we 
de mensen en kerken in dat land een steuntje in 
de rug geven. 
In de kerk liggen de brieven voor u klaar. 
 ZWO 

Roemenië, Collecte 20 augustus:  
“toenadering tussen kerken”. 
  
De meerderheid van de Roemenen is Oosters-
orthodox, cultuur en godsdienst zijn er sterk 
verweven en dat is toch wel een andere situatie 
dan in het sterk geseculariseerde Nederland. Het 
bijwonen van de kerkdienst in een orthodoxe kerk 
en kloosters is voor de meeste Nederlanders een 
vreemde ervaring, zeker voor protestanten. Zo‟n 
dienst biedt weinig herkenningspunten vanuit ons 
kerkelijk leven. Maar het zijn medechristenen, net 
als de protestantse minderheid in Roemenië, 
waarmee de PKN, onze kerk, samenwerkt. 
Roemenië is voor Kerkinactie een belangrijk land, 
zowel op missionair als diaconaal gebied. Er is een 
uitgezonden medewerker actief in de “Reformatus 
Kerk”: Foka van Beek, verbonden aan de classis 
Buitenpost. Zij werkt aan contacten met de 
Orthodoxe Kerk. Op diaconaal gebied wordt 
gewerkt aan thema‟s als de strijd tegen de 
vrouwenhandel, de situatie van de Roma en van 
(vluchteling-)kinderen. Rond de overstromingen 
heeft Kerkinactie noodhulp geboden via de 
Roemeense organisatie AIDRom. Deze 
organisatie helpt de kerken in hun diaconale en 
missionaire werk. De collecte is bedoeld voor het 
diaconale werk van de Kerkinactie partners in 
Roemenië.  
(Meer informatie op www.kerkinactie.nl).    ZWO 
 

 Jeugd- en Jongerenwerk 
 

Thema dienst in de Kösterskoele 
In de Kösterskoele wordt op zondag 16 juli een 
thema-dienst gehouden. 
Deze dienst begint om 10.00 uur en voorganger is 
ds. Fernhout uit Goor. 



 5 

Samen met haar en Gospelkoor "For You Too" uit 
Enter hopen wij er samen een mooie dienst van te 
maken. 
Het thema van dit jaar is: 
         "Bestemming onbekend" . 
Zoals gebruikelijk kunnen de bezoekers na de 
dienst onder het genot van een kopje koffie of 
glaasje fris met elkaar napraten. Mochten de 
weersomstandigheden niet meewerken dan vindt 
de dienst plaats in de kerk in Markelo.  
Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 
 
Commissie Thema Diensten. 
 

Afscheid leiding 
In de afscheidsdienst van zondag 28 mei is 
afscheid genomen van vertrekkende leiding bij de 
kindernevendienst (knd) en zondagsschool. Hun 
namen zijn toen genoemd en in het vorige 
kerkblad vermeld. Twee namen zijn echter 
vergeten: Jolanda van den Noort (knd) en Gea 
Touw (knd). Zij hebben later alsnog een presentje 
gekregen als aandenken. Onderweg naar de 
Viersprong had een tegemoetkomende fietsster 
heel goed door waarvoor het bos bloemen was 
bedoeld, toen ze riep: 'Iets goed te maken?'  
Nu er zo veel mensen zijn gestopt met dit 
vrijwilligerswerk en niet alle plekken weer zijn 
opgevuld, zoeken we dringend naar nieuwe 
leiding. Houd je ervan om met kinderen om te 
gaan en vind je een begrijpelijke overdracht van 
bijbelse verhalen belangrijk binnen het verband 
van een kerkdienst, aarzel dan niet en meld je aan 
bij een van de predikanten. Vraag desnoods aan 
iemand van de kindernevendienst wat het 
ongeveer inhoudt. MD  
 

Algemeen 
 

FANCYFAIR 

De voorbereidingen voor de fancyfair van 
zaterdag 16 september zijn weer in volle gang. 
Zet u de datum al in uw agenda? We proberen er 
weer een mooie dag van te maken. 
Er worden al weer diverse goederen opgehaald en 
opgeslagen. Als u iets voor de fancyfair hebt, dan 
kunt u ons bellen. Niet alle goederen zijn geschikt 
voor de verkoop tijdens de rommelmarkt. Twijfelt u 
dan komen we graag even kijken. 
Dit jaar zal er weer een veiling worden gehouden 
van diverse waardevolle goederen. Om het 
aanbod zo groot mogelijk te maken kunt ook 
goederen ter veiling aanbieden, waarvoor met u 
een (bodem)prijs wordt afgesproken. Dit bedrag 
ontvangt u na verkoop. Het meerdere komt dan ten 
goede aan de fancyfair. Wordt uw artikel niet 
verkocht dan ontvangt u het na de veiling terug. 

Op deze manier hopen we de veiling nog 
aantrekkelijker te maken. 
 
Contactpersonen: 
Bram de Boer                  362259 
Henk Eggink                   363088 
Ton Parie                        363754 
John Hofman                   362726 
Dinie Bouwmeester          364088 
 

    

 
Lid worden……. 
In het kerkblad van juni heeft u kunnen lezen dat 
voor het werven van leden nieuw materiaal is 
gemaakt. 
Wij vragen mensen lid te worden van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
Maar wat betekent dat concreet? Is het net zoiets 
als lid worden van een sportclub? 
Je betaalt contributie en als „tegenprestatie‟ kun je 
gebruik maken van de faciliteiten die de vereniging 
biedt. Verder heb je stemrecht, kun je in een 
bestuur gekozen worden en via de ledenraad 
meebeslissen over het beleid. 
Is dat bij het NBG ook zo? 
Ja en nee. Het Nederlands Bijbelgenootschap is 
een vereniging met een bestuur. 
Leden hebben stemrecht  en kiezen mensen in de 
regiobesturen, de ledenraad en het algemeen 
bestuur. Ze worden uitgenodigd voor een regionale 
ledenvergadering en kunnen invloed uitoefenen op 
het beleid. 
Het verschil met de sportvereniging is de 
„tegenprestatie‟ die het NBG levert. Dat is  het 
bijdragen aan een ideëel doel: vertalen en 
verspreiden van de bijbel. 
In die zin is de contributie die NBG-leden betalen 
een gift. 
Het NBG kent twee soorten leden: 

 NBG-leden.  
Zij betalen jaarlijks contributie (aanbevolen 
minimum € 15,-).  
De bijdragen worden ingezet voor het 
algemeen bijbelwerk. 
Deze leden ontvangen vier maal per jaar 
het blad Bijbelnieuws. 

 Leden van de Bijbel per Maand-club.  
Deze leden betalen maandelijks per incasso 
een contributie van minimaal € 5,- 
Hun bijdrage wordt gebruikt voor bijbel-
werk in het buitenland. 
Zij ontvangen zes maal per jaar het blad 
Bijbel per maand. 
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Nieuwe leden die het NBG gaan steunen met  
€ 40,- per jaar of meer ontvangen van het NBG 
een standaardeditie van De Nieuwe Bijbelvertaling. 

Imago-onderzoek NBG. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag kijken 
naar de toekomst. Hoe kennen mensen het 
bijbelgenootschap? Wat verwachten leden en 
sympathisanten van het NBG? Welke activiteiten 
moeten de komende jaren worden ontwikkeld?  
 
Het NBG vindt het belangrijk om de mening van de 
achterban te horen en houdt daarom een imago-
onderzoek. Via internet hebben inmiddels meer 
dan 1500 mensen gereageerd en er zijn interviews 
gehouden met mensen die (nauw) betrokken zijn 
bij het NBG. Mensen die zelf graag mee willen 
doen aan het onderzoek kunnen nog tot 1 
augustus zich aanmelden via de HomePage van 
het NBG. Zij krijgen dan per e-mail een vragenlijst 
toegestuurd. 
 

 Werkgroep NBG Markelo 
 

 
ma 10 juli Marcus 5:21-34 Aangeraakt 

di 11 juli Marcus 5:35-43 Opgestaan 

wo 12 juli Marcus 6:1-13 Met het goede nieuws 
op weg 

do 13 juli Marcus 6:14-29 Een dodelijke wens 
vr 14 juli Marcus 6:30-44 Meer dan voldoende 

za 15 juli Marcus 6:45-56 Ik ben het 

   
zo 16 juli 2 Korintiërs 1:1-11 Dank 

ma 17 juli 2 Korintiërs 1:12-22 Geen tweede bezoek 

di 18 juli 2 Korintiërs 1:23-
2:13 

Verdriet 

wo 19 juli 2 Korintiërs 2:14-3:6 Als een brief in het hart 
do 20 juli 2 Korintiërs 3:7-18 Ontsluierd 

vr 21 juli 2 Korintiërs 4:1-15 Licht en luister van 
Christus 

za 22 juli 2 Korintiërs 4:16-
5:10 

Aardse tent, hemelse 
woning 

   

zo 23 juli Psalm 28 Smeekbede 

ma 24 juli 2 Korintiërs 5:11-21 Laat u met God 
verzoenen 

di 25 juli 2 Korintiërs 6:1-7:1 Volharden 
wo 26 juli 2 Korintiërs 7:2-16 Blij met u 

do 27 juli 2 Korintiërs 8:1-15 Geef van wat u heeft 

vr 28 juli 2 Korintiërs 8:16-24 Bezoek 
za 29 juli 2 Korintiërs 9:1-15 Collecte voor 

Jeruzalem 
   

zo 30 juli Psalm 114 Ontzagwekkend 
verleden 

ma 31 juli Job 8:1-7 God is niet 
onrechtvaardig 

di 1 aug Job 8:8-22 Eens ... 

wo 2 aug Job 9:1-24 Onschuldige of 
goddeloze, beiden 
vernietigt hij 

do 3 aug Job 9:25-10:7 Ter verantwoording 

geroepen 
vr 4 aug Job 10:8-22 Keer u van mij af 

za 5 aug Psalm 78:1-16 Van generatie op 
generatie 

   

zo 6 aug Psalm 78:17-31 Nooit verzadigd 
ma 7 aug Psalm 78:32-39 Ontrouw 

di 8 aug Psalm 78:40-55 De uittocht vergeten 

wo 9 aug Psalm 78:56-72 Toekomst na 
ballingschap 

do 10 aug Marcus 7:1-13 Tradities boven 
geboden? 

vr 11 aug Marcus 7:14-23 Buiten en binnen 

za 12 aug Marcus 7:24-30 Broodkruimels 
   

zo 13 aug 2 Korintiërs 10:1-11 Daadkrachtig 
ma 14 
aug 

2 Korintiërs 10:12-
18 

Grenzeloos geloof 

di 15 aug 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen 
wo 16 
aug 

2 Korintiërs 11:16-
33 

Opschepper? 

do 17 aug 2 Korintiërs 12:1-13 Kracht in zwakheid 

vr 18 aug 2 Korintiërs 12:14-
21 

Een derde bezoek 

za 19 aug 2 Korintiërs 13:1-13 Op de proef gesteld 

   
zo 20 aug Psalm 55 Vriend of vijand 

ma 21 
aug 

Job 11:1-11 Houd je mond, dwaas 

di 22 aug Job 11:12-20 Geef nou maar toe 

wo 23 
aug 

Job 12:1-15 Wie heeft de wijsheid in 
pacht? 

do 24 aug Job 12:16-13:12 Zwijg, kwakzalvers 

vr 25 aug Job 13:13-28 Het recht staat aan mijn 
kant 

za 26 aug Job 14:1-12 De dagen geteld 
   

zo 27 aug Job 14:13-22 Vervlogen hoop 

ma 28 
aug 

Marcus 7:31-37 Geopend 

di 29 aug Marcus 8:1-9 Alweer genoeg 
wo 30 
aug 

Marcus 8:10-21 De tekenen begrepen? 

do 31 aug Marcus 8:22-26 Helder ziende 
vr 1 sep Job 15:1-16 Onbegrip en verwijten 

za 2 sep Job 15:17-35 Goddeloos 

   
zo 3 sep Psalm 15 God ontmoeten 

ma 4 sep Job 16:1-11 Schrale troost 
di 5 sep Job 16:12-22 Aanklacht tot God 

wo 6 sep Job 17:1-16 Nergens licht meer 

do 7 sep Job 18:1-21 God straft de goddeloze 
vr 8 sep Job 19:1-22 Door iedereen verlaten 

za 9 sep Job 19:23-29 Vastberaden 

   
zo 10 sep Psalm 54 God is mijn helper 

ma 11 
sep 

Marcus 8:27-9:1 Wat heeft waarde? 

di 12 sep Marcus 9:2-13 Piekervaring 

wo 13 
sep 

Marcus 9:14-29 Alles is mogelijk 

 
 

ZOMERTIJD… ORGELTIJD… 
In de zomermaanden worden op veel plaatsen in 
het land orgelconcerten en orgelbespelingen 
georganiseerd. Met name Friesland is dan het 
Walhalla voor de orgelliefhebber, in veel steden en 
dorpen worden wekelijks concerten gehouden. 
Heel bekend is de concertserie op 
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dinsdagavonden in de Martinikerk in Bolsward, 
waar het fraaie Hinsz orgel wekelijks door 
gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse 
organisten bespeeld wordt, vaak voor een paar 
honderd man publiek… Ons Haupt orgel in 
Markelo is tijdens de donderdagmorgens waarop 
de kerk is opengesteld te horen. 
Ook  in de Lebuïnuskerk in Deventer worden in de 
zomermaanden orgelconcerten gegeven. Op 
zaterdag 15 juli zijn „onze‟ organisten, Jaap 
Berghuis en Gerrit de Roos, er te horen in een 
inloopconcert, van 13.00 tot 15.00 uur. Zij zullen 
het ongetwijfeld heel erg plezierig vinden, om ook 
wat Markeloërs onder hun publiek te zien! De 
toegang is gratis. (O.) 
  

Zingen in een nieuw koor 
 
Zoals in het vorige kerkblad te lezen was , zijn we 
gestart met een nieuw “gospel”koor, o.l.v. Joke 
Franken. We hebben nu een aantal keren 
gerepeteerd met een aantal enthousiaste mensen. 
Natuurlijk zijn we een aantal mooie stukken aan 
het instuderen. Het is de bedoeling dat we in de 
startdienst van 17 september a.s. de eerste keer 
optreden. We hopen nog wel op meer nieuwe 
leden zodat we er samen iets moois van kunnen 
maken! De repetities  zijn op de 
woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in het 
dienstgebouw. Heb je belangstelling? Dan ben je 
van harte welkom. Voor informatie kun je contact 
opnemen met Jeroen Noltus( 276662), of Jolanda 
van den Noort. (363737). 
 
OPEN KERKDAGEN 2006 
Tijden de Open Kerkdagen van onze Martinuskerk 
kunt u gedurende de vakantieperiode op de 
donderdagmorgen een overzicht bekijken van 
diverse bijbels en kerkboeken. Dit is mogelijk 
gemaakt dankzij de medewerking van vele 
gemeenteleden. Daarnaast is er een 2

e
 hands 

boekenmarkt en zijn er stands van handwerken, 
het Ned. Bijbelgenootschap, Jeugdwerk en van de 
partnergemeente te Csurgo. 
Het orgel zal worden bespeeld door verschillende 
organisten  
U bent van harte welkom op donderdag 13, 20 en 
27 juli, 3, 10, 10 en 17 augustus.  
Openingstijden: 10.00-12.30 uur. 
 
Bloemendienst 
 
Fam. M. € 10,00, Mw. B € 10,00, Mw E.H. € 5,00 
Mw. S.E. € 5,00, Fam. K. € 10,00, Hr. M. € 5,00 
Mw. E. € 10,00, Mw. K.S. € 5,00, Fam. W.V.  
€ 10,00. 
 

Collecten: 
  
Datum            CvK.      Diac.    Eindcoll.: 

  4 juni          93,90  93.90   323,76 Pinksterzend. 
11 juni dorp  47,23  47,22  103,35  Kerk/CvK.  
11 juni Elsen 23,36  23,36    58,30  Kerk/CvK. 
18 juni          58,03  58,02  153,77  Diak.Miss.werk 
25 juni          62,26  62,26  145,00  Diak.Clini-Cl. 
30 juni                                  53,02  Diak.Anholtsk. 
 2 juli            55,26  55,25  125,50  Kerk/CvK. 
 

De kerk viert feest! 
 
Cadeauboekje bij Open Monumentendag en 
bijbelzondag 
In het weekend van 9 en 10 september a.s. wordt 
de jaarlijkse Open Monumentendag gehouden. 
Vanwege twintig jaar Open Monumentendag is het 
thema „Feest!‟ Veel kerken zetten in dat 
septemberweekend hun deuren open om 
bezoekers te ontvangen. Evenals vorig jaar 
maakte de Protestantse Kerk in Nederland bij deze 
gelegenheid een mooi boekje dat tevens geschikt 
is voor de bijbelzondag in oktober. 
 
„De kerk viert feest!„ is de titel van het 
cadeauboekje geworden. Het boekje geeft 
beknopte en  toegankelijke informatie over zeven 
kerkelijke „viermomenten‟. Over de drie christelijke 
feesten Kerst, Pasen en Pinksteren, maar ook over 
avondmaal, dopen, trouwen en rouwen. Dat laatste 
heeft met feest niets te maken, wel met „vieren‟: bij 
het overlijden „viert‟ de kerk het leven van de 
overledene. 
Het boekje bevat zeven portretjes van mensen die 
vertellen over hun beleving bij een van de zeven 
viermomenten. Veel mooie foto's maken dit boekje 
compleet. 
 
Het kleurrijke boekje is een uitgave van de 
Protestantse Kerk in Nederland en is vanaf juli te 
bestellen voor € 2,95 per exemplaar. Daarmee is 
het echt een cadeauboekje geworden, om weg te 
geven aan bijvoorbeeld bezoekers van de Open 
Monumentendag of mee te geven aan 
gemeenteleden op de bijbelzondag met als thema 
„Feest‟, op 22 of 29 oktober van dit jaar. 
„De kerk is open!‟ is een coproductie van de 
Protestantse Kerk, de Katholieke Bijbelstichting en 
het Nederlands Bijbelgenootschap. Het is vanaf 
half juni te bestellen bij de afdeling 
Brochureverkoop van de Protestantse Kerk in 
Nederland, tel. (030) 880 13 37, e-mail 
brochureverkoop@pkn.nl De prijs is € 2,95. Bij tien 
exemplaren of meer betaalt u nog maar € 1,95 per 
exemplaar. U betaalt geen verzendkosten. 
 
Theologische Vorming voor  
geïnteresseerden. 
Op 12 september van 2006 start in Kampen weer 
een nieuwe driejarige cursus „Theologische 
Vorming voor Geïnteresseerden‟.  

mailto:brochureverkoop@pkn.nl
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De cursus is bedoeld voor mensen die zich nader 
willen verdiepen in geloofs- en zingevingsvraag-
stukken. Interessant voor ieder die zoekt naar de 
achtergronden en betekenis van religie in deze 
moderne tijd. Door het aanreiken van kennis op 
een groot aantal relevante vakgebieden door 
vakdocenten en de mogelijkheid tot dialoog over 
actuele vraagstukken met cursisten van ver-
schillende (kerkelijke) achtergrond, biedt deze 
cursus van honderd avonden in drie jaar een 
vorming van niveau. 
Voor deelname wordt geen lidmaatschap van een 
kerkelijke instelling of vooropleiding verlangd. 
Omdat de lat toch wel behoorlijk hoog ligt, worden 
wel enige algemene ontwikkeling en voorkennis 
van de christelijke traditie verondersteld. 
 
De cursus wordt gegeven onder auspiciën van de 
„Protestantse Kerken in Nederland‟ en gaat daar-
mee uit van de protestants christelijke traditie.  
Kosten (€ 180,-- per jaar) en investering in tijd 
(dinsdagavond, 19.30-22.00 uur) zijn relatief 
beperkt!  
 
Nadere informatie is te verkrijgen via de website: 
cursustvg.org of via het regionale secretariaat: J. 
Reiling, tel.: 038-3763611, 
 email j.reiling@chello.nl . 
Regionale informatie avonden worden gehouden 
op dinsdag 20 juni en 5 september, 19.30 uur in 
het Broederhuis, Broederstraat 16 te Kampen 
(achter de Broederkerk), o.l.v. de cursusleider: dr. 
T.J.S. van Staalduine.   
 
 
Nadere informatie is te verkrijgen via de website: 
cursustvg.org of via het regionale secretariaat: J. 
Reiling, tel.: 038-3763611, 
 email j.reiling@chello.nl . 
Regionale informatie avonden worden gehouden 
op dinsdag 20 juni en 5 september, 19.30 uur in 
het Broederhuis, Broederstraat 16 te Kampen 
(achter de Broederkerk), o.l.v. de cursusleider: dr. 
T.J.S. van Staalduine.   

 
ZALENVERHUUR 

   Waar?  Dienstgebouw 
  Voor al uw Vergaderingen / Bijeenkomsten 

Workshops 
   Aantal  5 tot 150 personen 
   Info  Jeroen Noltus 
  Tel. 363890 

 
Protestantse gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Kerkelijk bureau: 0547–361242 
Buffet: 0547–363890  fax: 0547–276637 
Redactie Markelo’s kerkblad: 
Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 0547-361402 
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 0547-361238 
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439 
Hr. F. van Zwol,  Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 11 september  
2006. 
Inleveren kopij vóór vrijdag 1 september 2006 liefst via  
Email: kerkblad.martinus@hetnet.nl  
of op het kerkelijk bureau via een diskette. 
 
Kerkenraad: 
Preases: Dhr. J. Hargeerds (Jan),  
Scriba:    Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef 

Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819 
Koster:   Jeroen Noltus, tel. 363890    

 E-mail: dienstgeb-markelo@hetnet.nl 
Kerkelijk bureau openingstijden: 
ma. 9-12 uur;  wo. 9-12 uur;  vr. 9-12 uur 
adres: Kerkplein 41,  tel. 0547-361242 
Administratie: 
Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083 
Betaalnummers College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente: 
Postbank:  813891  -  Rabobank: 34.07.01.153 
Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente: 
Rabobank: 34.07.00.327    
Rekeningnummer Orgelfonds: 
Rabobank: 34.07.45.819 
Rekeningnummer Verjaardagfonds: 
Postbank: 274790 
Onderhoudsfonds Kerk Markelo (Martinuskerk): 
Rabobank: 34.07.72.522 
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