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KERKBREED 

 
Ruim tweeënhalf jaar gebruiken we in onze diensten 
nu hoofdzakelijk de Nieuwe Bijbelvertaling [NBV]. Mijn 
ervaring is dat je daar snel aan went. Als ik een enkele 
keer op zondag in een gemeente ben, waar de NBV 
niet gebruikt wordt, dan ervaar ik de taal van de verta-
ling 1951 toch als enigszins ‘archaïsch’. Je went blijk-
baar snel aan een nieuwe vertaling, hoewel bepaalde 
‘staande uitdrukkingen’ uit zowel de Statenvertaling 
als de NBG ’51 toch wel hun plek in hart en hoofd 
houden. 
 
Onze Vader die in de hemel 

zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde 

zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dage-

lijks brood. 

En vergeef ons onze schul-

den zoals ook wij onze 

schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoe-

king, maar verlos ons van 

de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijk-

heid 

in eeuwigheid. 

 

Amen 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd wor-

den, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben verge-

ven wie ons iets schuldig 

was. 

En breng ons niet in beproe-

ving, maar red ons uit de 

greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het ko-

ningschap, de macht en de 

majesteit tot in eeuwigheid. 

 

Amen. 

Als kerk moeten we meegaan met de tijd. Dat bete-
kent overigens niet hijgerig achter iedere nieuwe trend 
aanrennen, want, zoals professor Berkhof het zo tref-
fend zei: ‘wie met de tijdgeest trouwt is snel alleen…’ 
Maar van tijd tot tijd zul je wel je taal en je teksten, je 
muziek en je vorm kritisch tegen het licht moeten hou-
den, om te kijken of je als kerk de goede boodschap 
nog verstaanbaar aan moderne mensen kunt doorge-
ven, of dat je door taal en vorm een hinderpaal ge-
worden bent voor de voortgang van het evangelie. 
 
Onlangs was ik gastvoorganger in een gemeente waar 
men besloten heeft om het ‘Onze Vader’ volgens de 
tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling te bidden. De ge-
meente had zich goed voorbereid, de tekst was voor 
alle kerkgangers op een stevig kaartje afgedrukt, een 
kaartje van een formaat dat makkelijk in liedboek of 

bijbel past. Ik geloof dat de kinderen in die gemeente 
– en dat waren er een heleboel – de tekst zelfs al uit 
hun hoofd konden meebidden! Prachtig, want wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst… Een paar dagen later 
las ik een uitspraak van de kerkmusicus Wim Rues-
sink, die zeer te spreken is over de nieuwe tekst van 
het ‘Onze Vader.’ De oude tekst is volgens hem sleets 
geworden, en juist de nieuwe bewoording doet je zo’n 
oude tekst weer met open oren horen… 
 
Toch aarzel ik bij de vraag, of gemeenten in hun ‘pu-
bliek gebed’ voortaan de tekst van het ‘Onze Vader’ 
volgens de NBV moeten gaan bidden. Twee zaken 
maken dat ik er naar neig om te zeggen ‘nee, dat 
moeten we maar niet doen…’ 
 
Mijn eerste punt is dat velen de tekst, zoals die tot nu 
toe was, in hun hoofd en in hun hart hebben. Op de 
begraafplaats, wanneer ons gevraagd wordt het ‘Onze 
Vader’ mee te bidden, zijn de meesten van ons daar 
ook toe in staat. Ook mensen die niet of nauwelijks 
kerkdiensten bezoeken kunnen de vertrouwde woor-
den van het gebed des Heren mee bidden, en dat 
geeft tóch een stuk verbondenheid. Een verbonden-
heid die wegvalt als ons bij het open graf gevraagd 
wordt om de tekst volgens de NBV te bidden. Dat 
sticht geen gemeenschap, maar veeleer een Babylo-
nische spraakverwarring, die er vervolgens voor zorgt 
dat iedereen de mond stijf dicht houdt… 
 
Mijn tweede aarzeling is dat we één van de weinige 
dingen die wij nog delen met de volle breedte van het 
Nederlands protestantisme opgeven, als we van ge-
bedstekst veranderen. Het ‘Onze Vader’ zoals we dat 
nu nog bidden, delen we met héél het protestantisme 
van Nederland. Ook met gemeenten van Gerefor-
meerde Bonds signatuur, met Hersteld Hervormden, 
met Gereformeerde Gemeenten, met Christelijk Gere-
formeerden… Het is (helaas) één van de weinige din-
gen die de volle breedte van het Nederlands protes-
tantisme nog deelt. En dat is een kostbaar goed! Mij té 
kostbaar, om op te geven. 
 
H. Overdijk 
 

Open kerkdagen van 

12 juli tot 16 augustus… 
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Kerkdiensten 

 
Zondag 15 juli 
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: diaconie 
koffie na afloop 
 
Zondag 22 juli  
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: kerk 
koffie na afloop 
 
Vrijdag 27 juli, Anholtskamp 
19.00 uur, zangavond: ds. A.N. Doornhein 
collecte: diaconie 
 
Zondag 29 juli  
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: diaconie 
koffie na afloop 
 
Zondag 5 augustus  
10.00 uur  ds. J.R. Dijkema 
collecte: kerk 
koffie na afloop 
 
Zondag 12 augustus, HA  
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: diaconie en kerk 
koffie na afloop 
 
Zondag 19 augustus  
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: zending (project Guatemala) 
koffie na afloop 
 
Zondag 26 augustus 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: kerk 
 
Vrijdag 31 augustus, Anholtskamp 
19.00 uur, zangavond:  
mevr. B. Beuving-Dannenberg 
collecte: diaconie 
 
Zondag 2 september, Doopdienst 
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: diaconie, kinderen in de knel 
koffie na afloop 
 
Zondag 9 september 
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: kerk 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK 
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in het 
dienstgebouw en kindernevendienst vanuit de kerk. In 
de zomervakantie is er geen zondagsschool en 
jeugdkerk 
 
 
 

KOFFIE-INLOOP-MORGEN 
Elke donderdagmorgen is er tijdens de markt gele-
genheid om een kop koffie te drinken. In de zomer-
maanden gebeurt dat in verband met de open kerk-
dagen van 12 juli tot en met 16 augustus in de kerk, 
anders in het dienstgebouw. U bent van harte wel-
kom. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
In de zomerperiode houden we rekening met vakan-
tiegasten en hopen op mooi weer, zodat we na afloop 
van de kerkdienst een kop koffie of glas thee kunnen 
drinken op het plein. Zondag 19 augustus sluiten we 
deze periode af. In diezelfde tijd is de Martinuskerk op 
donderdagmorgen open voor publiek. 
De kleur van de kleden is groen, symbolisch voor 
groei, nieuw leven, hoop en toekomst. Het schip op 
een van de kleden duidt de kerk aan. Het is afgeleid 
van verhalen over leerlingen van Jezus, die met hun 
boot in een storm geraken en bang worden te verdrin-
ken. Jezus weet dan de wind tot bedaren te brengen 
(Marcus 4: 35-41 en 6: 45-52). Ze komen veilig aan 
wal. Zo zal Jezus als Heer van de kerk zijn gemeente 
door de wereldstormen heen loodsen naar de veilige 
haven. De levenstocht van ieder gemeentelid is niet 
zonder gevaren, maar we mogen zeker zijn van een 
aankomen in een hemels rijk. Ook de wereldraad van 
kerken gebruikt het schip als symbool. 
In de vakantietijd van de predikanten nemen gasten 
de rol van voorganger waar tijdens de zangavonden in 
de Anholtskamp. De eerste beurt is voor ds. Doorn-
hein, de tweede keer leidt mevr. Beuving de avond. 
Op deze wijze wordt ons als voorgangers wat werk uit 
handen genomen. Dat was enkele jaren geleden ook 
de reden om dit zo te regelen. Datzelfde geldt voor de 
keren, dat in het dorp een gastvoorganger voorgaat. 
Op 5 augustus komt emeritus ds. Dijkema uit Hengelo 
(Ov.) hier naartoe. De zondag erop hoop ik een 
avondmaalsdienst te leiden. Deze keer zal het in de 
lopende vorm gebeuren. 
In de dienst van 3 juni werden Merle Arfman, Anouk 
Leeftink en Rinske de Wilde gedoopt.  
Op 2 september is weer een gelegenheid gepland om 
kinderen te laten dopen. Wie hiervan gebruik wil ma-
ken, dient contact op te nemen met ds. Overdijk (tel. 
361402). De daarop volgende keer is op zondag 2 
december. MD 
 

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 Jan Willem (Jan) Klumpers na een 
kort ziekbed op de leeftijd van 77 jaar. Toen hij voor 
de derde keer op rij was getroffen door kanker, had 
men dit keer niet meer wat kunnen doen. Vorig jaar 
had hij nog met een etentje met de familie gevierd dat 
een behandeling succes had gehad, nu wist hij dat het 
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anders zou lopen dan gehoopt. Nuchter en realistisch 
zag hij zijn einde tegemoet, met zijn vrouw, Hanna 
van de Mösker, aan zijn zijde en hulp van de twee-
lingdochters en thuiszorg. De dagelijkse aanloop aan 
de Rijssenseweg 39 zorgde voor de nodige afleiding. 
Hier waren ze komen wonen na hun huwelijk in 1955 
in een door hemzelf gebouwd huis. Met Brinkmans 
had hij er tot zijn vertrek een aannemersbedrijf geleid. 
Daarna bleef hij nog wel hier en daar wat doen voor 
klanten. Zijn ouders hadden een boerderij gehad in de 
Dijkerhoek, wat ze hadden gecombineerd met het 
kosterschap in de hervormde gemeente. Zijn leven 
lang is Jan die kerk trouw gebleven. Met Jezus als 
fundament mogen we geloven, dat er een nieuw huis 
wordt gebouwd in de hemel, waar hij mag wonen tot 
in lengte van jaren. In de afscheidsdienst op zaterdag 
9 juni hield een van de kleinkinderen een persoonlijk 
verhaal, waarin werd teruggezien op een man, die 
humor had, ondernemend was en betrokken op werk 
en gezin. Hij hield van schlagers en harmonicamu-
ziek. En niet te vergeten: zijn Audi, waarin vele reizen 
zijn gemaakt. Een dochter las een passend gedicht 
voor. Na de dienst is zijn lichaam begraven op de 
Markelose begraafplaats. Hem hebben we toever-
trouwd aan zijn hemelse Vader.  
 
ROL OUDERLING BIJ UITVAART 
Soms kom ik bij overleg met nabestaanden van een 
overleden gemeentelid vragen tegen over de rol van 
een ouderling of pastorale medeweker bij een begra-
fenis of crematie. Moeten die erbij? Als ik merk dat 
men er niet de zin van inziet en het gevoel krijg dat 
mijn aanwezigheid wel voldoende wordt gevonden, 
dan probeer ik hen niet meer op andere gedachten te 
brengen. Het enige dat ik nog doe is uitleg geven. Het 
moet dus niet, maar al kort na ons aantreden als pre-
dikant, zijn we het anders gaan doen dan voorheen. 
Wij maken geen principieel onderscheid tussen een 
dienst in de kerk en een dienst in het dienstgebouw. 
In de kerk heb je zowel een diaken als ouderling aan 
je zijde, of de kerk moet louter zijn gekozen om logis-
tieke redenen. Wanneer de verwachting is dat de ge-
nodigden niet allemaal in zaal 7 terechtkunnen. In die 
situaties beperken we ons tot de ouderling of pastora-
le medewerker. Zoals we dat ook doen bij een uit-
vaartdienst in het dienstgebouw.  
In feite is dat al een compromis, want waarom zou 
ook dan geen diaken aanwezig zijn, als vertegen-
woordiging van de gemeente? Waar je een dienst 
houdt, maakt niet uit wat betreft de inhoud. A is de 
praktijk wel, dat er in Markelo doorgaans geen liede-
ren worden gezongen in het dienstgebouw, maar dat 
dit vaak wel gebeurt in de kerk, wanneer daar heel 
bewust door de familie voor is gekozen. De functie 
van een ouderling of pastorale medewerker is meer 
dan symbolisch: hij of zij is er om de betrokkenheid 
van de gemeente te tonen. Een overlijden van een 
gemeentelid gaat ons allen aan. De eerst aangewe-
zene is de ouderling van dienst van de voorgaande 
zondag, maar in overleg wordt vaak gekozen voor de 
ouderling of pastorale medewerker van de desbetref-
fende sectie van de gemeente. Zoals bekend is de 
gemeente in wijk noord en zuid verdeeld, maar de wij-

ken zelf zijn ook weer in secties onderverdeeld. Bij 
verjaardagen, ziekte of geboorte kunnen de ouderlin-
gen of pastorale medewerkers van dat gedeelte van 
de wijk langskomen voor een bezoek. Zo kan een be-
paalde band groeien tussen die gemeenteleden en 
hun contactpersoon. Wij vinden aanwezigheid van 
zo'n ouderling of pastorale medewerker daarom geen 
poespas, maar passend. Ik hoop dan ook dat steeds 
meer mensen deze aanpak als zinvol ervaren. Ui-
teraard wordt er geprobeerd om rekening te houden 
met de wensen van families. Het gaat per slot van re-
kening allereerst om hun dienst. Maar mag men ook 
rekenen op de kerk? 
 
VAKANTIE 

Een week eerder dan gepland is mijn vakantie al op 
maandag 2 juli begonnen. Zondag 29 juli is mijn laats-
te vakantiedag. In dat weekend eindigt ook de drie 
week durende vakantie van Aafke. Door er een week 
aan toe te voegen hoop ik wat beter uitgerust weg te 
kunnen. Net als andere jaren zal de pastorie tijdelijk 
worden bewoond door mijn schoonouders. Dat is 
tenminste de bedoeling. Ons reisdoel is dit keer niet 
Zuid-Limburg, maar het noorden van Normandië. 
 
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: hoverdijk@home.nl 
vrije dag: zaterdag 

 
WIJ GEDENKEN 
Op 25 juni overleed Johanna Arendina Landeweerd – 
Heuten, weduwe van Jan Landeweerd. Zij werd 88 
jaar. Uit Markelose ouders werd Hanna Heuten in 
Lonneker geboren, maar tijdens haar vroege kinderja-
ren keerden haar ouders naar Markelo terug, zodat ze 
hier opgroeide. Na de lagere school wachtte meteen 
het werk, maar met genoegen dacht Hanna aan die 
periode terug, het was hard werken, maar ook gezel-
lig. 
Haar huwelijk bracht haar naar de Witterietsweg, waar 
ze in trouwde bij haar schoonfamilie. Jan en Hanna 
kregen een groot gezin, tien kinderen werden gebo-
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ren, waarvan één jong gestorven is. Het betekende al-
le zeilen bijzetten om zo’n gezin draaiende te houden, 
maar de kinderen kijken met liefde, respect en waar-
dering op hun ouders terug. 
Na de dood van haar man verhuisde Hanna naar het 
dorp, waar haar huis ook het middelpunt van de fami-
lie werd, iets waar ze zelf ook intens van genoot.  
De laatste jaren merkte je, dat haar krachten afna-
men. De tuin, altijd haar liefhebberij en haar trots, 
moest ze meer en meer aan haar schoonzoon overla-
ten, en ook de kracht om in huis de dingen te doen 
werd minder.Toch bleef ze de meelevende moeder, 
oma en opoe, die de verjaardagen bijhield, en niet 
ongemerkt voorbij liet gaan. We zongen samen tijdens 
de afscheidsdienst ‘Wat de toekomst brengen mo-
ge…’ Dat was háár lied. En in vertrouwen dat er bij 
God óók toekomst is na dit leven, hebben we deze 
moeder, oma en opoe aan de HEER van alle leven 
toevertrouwd.  
 
VAKANTIE 

 
Ik vermoed dat veel mensen hun leven van tijd tot tijd 
als hectisch, als vol en gejaagd ervaren. Zo vergaat 
het mij soms wel, en ik heb de indruk dat ik niet de 
enige ben. Een week is voorbij voor je er erg in hebt, 
en zo schieten ook de maanden en de seizoenen in 
een rap tempo voorbij… Aan één kant misschien wel 
een goed teken, want als de tijd langzaam voor je 
gaat, is dat vaak een signaal dat er dingen in je leven 
zijn die lopen zoals je het liever niet wil… 
Soms worden we geleefd, vullen onze agenda’s, onze 
uren en dagen zich met dingen die moeten, die bepa-
len wat we te doen hebben, en die soms een gevoel 
geven alsof we aan onszelf voorbij leven, en aan ons-
zelf niet meer toekomen. 
Ik kan mij niet aan het idee onttrekken, dat het vanuit 
zo’n druk en gejaagd leven, vanuit de stress van alles 
wat moet, het dikwijls ook niet eenvoudig is om te ge-
loven. Dan bedoel ik het uiterlijke kader van het ge-
loof: de discipline van gebed, de omgang met de bij-
bel, het tijd nemen voor het ritme van de zondagse 
eredienst. Die dingen schieten er in een druk en bezet 
leven zo makkelijk bij in… Zit het geloof dan alleen in 
zulke ‘uiterlijke’ dingen, vraagt u zich misschien af… 
Nee, maar zoals de software van een computer ook 
helemaal niets kan zonder de hardware in de kast, zo 

heeft ook het geloof een zichtbaar en tastbaar kader 
nodig, een concrete structuur, een afgebakend deel 
van onze tijd. 
Kan de vakantietijd voor ons dan ook een periode zijn 
waarin we ook weer wat dichterbij deze dingen kun-
nen komen? Of stressen we in de vakantie gewoon 
door, wordt de jachtigheid en de overvolheid van het 
‘normale’ leven gewoon vervangen door vakantie-
stress, moet nu krampachtig álles gezien worden, ál-
les beleefd, álles meegemaakt… 
Ik hoop dat de vakantieperiode ons de gelegenheid 
geeft om dichter bij onszelf te komen, en zo ook dich-
ter bij het geheim van ons bestaan. 
Zelf heb ik van 30 juli t/m 26 augustus vakantie. Ds. 
Dijkstra is dan weer paraat, en zal in noodzakelijke 
gevallen voor mij waarnemen. 
 
ANDERE GEMEENTE? 
Het is voor u en ons vervelend, maar ik kan nog niet 
meer vertellen dan wat ik in het vorige kerkblad ge-
schreven heb. De reden dat het allemaal wat lang 
duurt is dat er op dit moment nog geen helderheid is 
op het gebied van de huisvesting. En het lijkt mij wijs 
om pas een beroep in overweging te willen nemen als 
ook op dat gebied een afweging kan worden gemaakt. 
We proberen het nu maar even van ons af te zetten, 
en het over de vakantieperiode heen te tillen. 
 
TENSLOTTE 
Een hartelijke groet voor u allen. Voor degenen die 
dichtbij of verder weg van een vrije periode gaan ge-
nieten: een fijne vakantie gewenst! Voor wie met lede 
ogen aanziet dat kinderen, vrienden, vertrouwde hulp 
een aantal weken ontbreken: sterkte! 
 
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw, 
H. Overdijk 
 

Kerkenraad 
 
� De synode heeft besloten dat er een opvolger zal 

komen voor het Liedboek van de Kerken uit 1973. 
Vanuit de classis Enschede is daarom aan alle 
gemeenten van de classis gevraagd om hun 
‘zangpraktijk’ kort in kaart te brengen, en zich te 
bezinnen op hoe zo’n nieuw liedboek er uit moet 
zien. De kerkenraad zal dit punt agenderen en 
bespreken. 

� De kerkdiensten uit de afgelopen periode worden 
geëvalueerd. Opgemerkt wordt dat de geluidsin-
stallatie nog wat kinderziektes vertoont, en niet al-
tijd betrouwbaar is. 

� Er wordt weer gesproken over het punt ‘ambts-
dragers’. Helaas heeft een aantal mensen dat be-
naderd is aangegeven het lidmaatschap van de 
kerkenraad niet in overweging te kunnen nemen. 

� De lijst voor gastvrouwen/gastheren tijdens de 
open kerkdagen gaat rond. 

� Er zijn tot op heden geen gemeenteleden die ge-
bruik willen maken van de ‘kerkauto’ op zondag-
morgen. Wel heeft zich een chauffeur gemeld. 
(O.) 
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Diaconie 
 
De Diaconie heeft besloten om de eindcollecte van de 
dienst op 2 september (doopdienst) als bestemming 
“Kinderen in de knel” te geven. 
Dagelijks werken meer dan 240 miljoen kinderen op 
straat, in restaurants, in de huishouding, op markten 
en pleinen, in de industrie en op plantages. Daarnaast 
zijn er nog de “ergste vormen van kinderarbeid” zoals 
kindsoldaten, kinderen in de prostitutie, drugskoeriers, 
slavenarbeid en handel. Kinderarbeid komt vaak in 
een samenleving voor, wanneer er sociale en econo-
mische ongelijkheid is. Dat kan komen doordat er 
weinig scholingskansen zijn voor kinderen, maar ook 
door te weinig werkgelegenheid en arbeidsrechten 
voor de ouders. Het is een complex probleem, toch wil 
kinderen in de knel de ergste vormen van kinderar-
beid tegengaan en helpen zoeken naar alternatieven, 
die zowel de kinderen als de ouders perspectief bie-
den. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u 
aan. 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

 
ONZE JEUGDKERK 
Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar: Op basis van de 
bijbel worden er allerlei thema’s besproken, 
maken we een werkstuk of discussiëren we over een 
film, die we samen hebben gezien. 
 
Heb je zin om mee te doen aan onze Jeugdkerk in 
Markelo? Kom eens kijken, we zijn er iedere derde 
zondag van de maand van 10.00 – 11.00 uur in het 
dienstgebouw. Na de zomervakantie beginnen we 
weer op zondag 16 september 2007. 
 
Leiding: 
Wilma Roeterdink    tel. 362832 
Aafke Dijkstra          tel. 361238 
Jacqueline Gootjes   tel. 362536  
 

Algemeen 

 

  
 
Info/boekentafel 
Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar de plaat-
selijke werkgroep de gelegenheid geboden tijdens de 
Open kerkdagen met een info/boekentafel de aan-
dacht te vestigen op de activiteiten van het Ned. Bij-
belgenootschap. 
Hiervoor zal extra aandacht gevraagd worden door 
belangstellenden het gewicht van een bepaalde bijbel 
te laten raden.   

Ballingen, buren en buitenlanders 
Op 1 september verschijnt Ballingen, buren en buiten-
landers. Dit boek bevat elf bijbelfragmenten over een 
vreemdeling of over het vreemdelingschap en sluit 
dus aan bij de Bijbel10daagse 2007 dat als thema 
heeft De vreemdeling en de Bijbel. Bij elk fragment is 
door medewerkers van de vertaalafdeling van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap een column geschreven. 
Algemene informatie over de positie van vreemdelin-
gen in de bijbelse wereld wordt gegeven in een inlei-
ding van professor Klaas Veenhof en tussen de co-
lumns door. Elke column wordt afgesloten met enkele 
vragen die aanzetten tot bijbelstudie en tot het door-
trekken van lijnen naar de situatie in de huidige sa-
menleving. Het boek is behalve voor individuele lezing 
dan ook zeer geschikt voor bespreking in een groep.  
Op www.bijbel10daagse.nl staat een voorbeeld van 
een column met vragen. 
Prijs (hardcover) ca. € 8,95 verkrijgbaar in de boek-
handel.  
Voor groepen kan via de sectie Operations van het 
NBG ( tel. 023 514 61 61 of 
venv@bijbelgenootschap.nl) een paperback-versie 
worden besteld. Prijs ca. € 35,- per tien exemplaren of 
ca. € 65,- bij afname van 25 exemplaren. 
 
Rainbow Bible Award 
Wedstrijd website ontwerpen 

De Rainbow Bible Award van het Nederlands Bijbel-
genootschap zal tijdens de Bijbel10daagse in oktober 
voor de derde keer worden uitgereikt aan de ontwer-
per van de beste nieuwe bijbelwebsite die de bekend-
heid van de Bijbel op internet vergroot. 
Dit jaar wordt in de wedstrijd aan deelnemers ge-
vraagd een site te ontwerpen bij het thema van de 
Bijbel10daagse 2007 De vreemdeling en de Bijbel, in 
het bijzonder het bijbelboek Ruth. De drie beste in-
zendingen worden beloond met een speciale prijs. De 
eerste winnaar ontvangt de Rainbow Bible Award, 
ontworpen door Hedy Bogaers, en een geldbedrag 
van € 500,-. De nummer 2 en 3 mogen een bedrag 
van € 250,- besteden aan NBG-uitgaven.  
Deelnemers kunnen zich tot 1 oktober a.s. aanmelden 
via de website www.rainbowbible.nl. Op de site staat 
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ook uitgebreide informatie over het bijbelboek Ruth en 
informatie over deelname en beoordeling. 

Werkgroep Markelo 
  

 
ma 9 juli Job 36:15-33 God is zoveel groter dan jou 

di 10 juli Job 37:1-13 Niet te bevatten 
wo 11 juli Job 37:14-24 Heb oog voor Gods wonderen

do 12 juli Jakobus 1:1-18  
Beproeving en 
standvastigheid 

vr 13 juli Jakobus 1:19-27 Horen én doen 

za 14 juli Jakobus 2:1-13 Uiterlijke schijn bedriegt 
zo 15 juli Jakobus 2:14-26 Geen geloof zonder daden 

ma 16 juli Jakobus 3:1-12 Dubbele tong 

di 17 juli Jakobus 3:13-18 Ken uzelf 

wo 18 juli Lucas 10:25-37  Voor wie ben ik de naaste? 

do 19 juli Lucas 10:38-42  Marta en Maria 

vr 20 juli Job 38:1-15 Verpletterende vragen 
za 21 juli Job 38:16-27 Onwetend  

zo 22 juli 
Job 38:28-41 (=38:28-
39:3) 

Ik kan wat jij niet kunt 

ma 23 juli Job 39:1-12 (=39:4-15) Alomtegenwoordig 

di 24 juli Job 39:13-30 (=39:16-33) Wonderbaarlijk instinct 
wo 25 juli Lucas 11:1-13  Hoeveel te meer 

do 26 juli Lucas 11:14-28 Met of tegen mij? 

vr 27 juli Lucas 11:29-36 Een helder oog verlicht 

za 28 juli Lucas 11:37-53 Ongezouten kritiek 

zo 29 juli Lucas 12:1-12 Vertrouw op de Heilige Geest
ma 30 juli Jakobus 4:1-10 Hoogmoed komt voor de val 

di 31 juli Jakobus 4:11-17 Deo Volente 

wo 1 aug Jakobus 5:1-6 Rijkdom en weelde 

do 2 aug Jakobus 5:7-12 Geduld  

vr 3 aug Jakobus 5:13-20 Het gelovige gebed 

za 4 aug 
Job 40:1-14 (=39:34-
40:9) 

Zwijg niet, maar spreek! 

zo 5 aug 
Job 40:15-24 (=40:10-
19) 

In eigen kracht staan 

ma 6 aug 
Job 40:25-41:26 
(=40:20-41:25) 

Ieder schepsel heeft 
waardigheid 

di 7 aug Job 42:1-6 Openbaring en inzicht 

wo 8 aug Job 42:7-17 Vergeving en zegen 

do 9 aug Lucas 12:13-21 Bezit is geen garantie 

vr 10 aug Lucas 12:22-32 
Zoek onbezorgd het 
Koninkrijk 

za 11 aug Lucas 12:33-40  Waak en sta klaar! 

zo 12 aug Psalm 55:1-9  Heer, help mij toch! 

ma 13aug Psalm 55:10-24 Ik vestig mijn hoop op U 

di 14 aug Lucas 12:41-48 Grote verantwoordelijkheid 
wo 15 aug Lucas 12:49-59  Crisis en duidelijkheid 

do 16 aug Lucas 13:1-9 Een laatste kans tot inkeer 

vr 17 aug Lucas 13:10-21 
Verlossend geloof werkt 
door 

za 18 aug Psalm 82  Kies partij en doe recht 

zo 19 aug 1 Korintiërs 15:1-11  Dankzij Gods genade 

ma 20aug 1 Korintiërs 15:12-19 
Ook de doden zullen 
opstaan 

di 21 aug 1 Korintiërs 15:20-28 De dood overwonnen 
wo 22 aug 1 Korintiërs 15:29-34 Kom tot bezinning 

do 23 aug 1 Korintiërs 15:35-49 
God kent ons hemelse 
lichaam 

vr 24 aug 1 Korintiërs 15:50-58 
Onvergankelijk in een 
oogwenk 

za 25 aug Lucas 13:22-30  De eersten en de laatsten 

zo 26 aug Lucas 13:31-35 Het lot van Jeruzalem 

ma 27aug Lucas 14:1-6 Wie zwijgt … 

di 28 aug Lucas 14:7-14  Kiezen voor de minste 

wo 29 aug Lucas 14:15-24 Geen tijd voor de gastheer 
do 30 aug Galaten 1:1-5 Genade zij u en vrede 

vr 31 aug Galaten 1:6-12 Er is maar één evangelie 

za 1 sep Galaten 1:13-24 Paulus’ eigen weg 

zo 2 sep Galaten 2:1-10 
Afstemming met de 
broeders 

ma 3 sep Galaten 2:11-14 Meningsverschil 

di 4 sep Galaten 2:15-21 
Rechtvaardigheid en de 
wet 

wo 5 sep Galaten 3:1-5 Luisteren en vertrouwen 

do 6 sep Galaten 3:6-14 Leven door geloof 

vr 7 sep Galaten 3:15-18  Belofte aan Abraham 

za 8 sep Galaten 3:19-29 De wet als bewaker 

zo 9 sep Galaten 4:1-11 Bevrijd van slavernij 
ma 10sep Galaten 4:12-20 Een wig  

di 11 sep Galaten 4:21-31 Kinderen van de vrijheid 

wo 12 sep Galaten 5:1-6 Niet weer een slavenjuk 

 
OPEN KERKDAGEN 
Tijdens de Open Kerkdagen van onze Martinuskerk 
kunt u gedurende de vakantieperiode op de donder-
dagmorgen een tentoonstelling te zien van diverse 
kinderleesboeken die men kreeg bij het kerstfeest op 
de zondagsschool. Ook hebben kinderen van de ba-
sisscholen, zondagsschool, kindernevendienst, jeugd-
kerk en jeugdclub mooie werkstukken er beschikking 
gesteld. Daarnaast is er een 2

e
 hands boekenmarkt 

en zijn er stands van handwerken en het 
Ned.Bijbelgenootschap. Het orgel zal natuurlijk wor-
den bespeeld door verschillende organisten. De Open 
Kerkdagen zijn ook dit jaar weer mogelijk gemaakt 
dankzij de medewerking van vele gemeenteleden. 
U bent van harte welkom op donderdag  12, 19 en 
26 juli, 2, 9 en 16 augustus. 
Openingstijden: 10.00 – 12.30 uur. 
 
15 SEPTEMBER FANCY FAIR /ROMMELMARKT 

 
De tijd gaat snel,  nog 11 weken dan is de supergezel-
lige fancy fair / rommelmarkt er weer. 
Voor die tijd moet er nog het een en ander gebeuren. 
Heb je je overtollige boeken al uitgezocht? Dan kun je 
ze brengen in het dienstgebouw. Zijn het er te veel 
dan willen we ze ook ophalen maar dan volgens ons  
ophaalschema.  
De spullen voor de rommelmarkt kunt U telefonisch 
aanbieden bij Henk Eggink 363088 en Bram de Boer 
362259.  
Ze worden dan opgehaald in juli:  de 1e of de 3e vrij-
dagmiddag of zaterdagochtend en in augustus iedere 
vrijdagmiddag en zaterdagochtend. In september 
wordt er niet meer opgehaald en ingenomen. 
We hopen dat het een goede dag zal worden met 
mooi weer en veel gezelligheid. 
namens de FF/R-commissie:   Bram de Boer 
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BEDANKJE 
In het vorige nummer van het kerkblad hadden de 
kerkrentmeesters ons 60 jarig huwelijksfeest aange-
kondigd. Voor ons, als oud kostersgezin, heel fijn. 
Hartelijk dank hiervoor. 
Frits Slomp en Geesje Heijink willen nu graag bedan-
ken voor het geweldige aantal kaarten en bloemen zo 
van iedereen uit de gemeente. Wat was dit hartver-
warmend voor ons, dat die band nog bestaat. Dit heeft 
ons heel goed gedaan, hartelijk dank aan allen. 
 
   Frits en Geesje Slomp 
 

     
 
"Ga voorop, Debora, vuur ons aan en zing een 
lied!" (Richteren 5:12) 
  
De Bijbel staat vol verhalen over en vóór vrouwen. 
Daarom wil Kerk in Actie dat vrouwen overal ter 
wereld de kans krijgen de Bijbel te leren kennen, óók 
in Guatemala. Verhalen uit de Bijbel zoals van 
Rachab, Debora, Ruth, Esther of María van Magdala 
kunnen vrouwen kracht en inspiratie geven om een 
eigen rol in kerk en maatschappij te spelen. 
 
Guatemala: Kracht uit de Kerk  
In Guatemala lopen vrouwen een grote kans om door 
geweld om het leven komen. Zowel binnen als buiten 
de kerk hebben ze te maken met een 
vrouwonvriendelijke samenleving.  
Het theologisch instituut Cedepca helpt vrouwen om 
een sterkere positie in te nemen maar leert ook 
mannen om de kracht van vrouwen te waarderen. 
Hierdoor kunnen vrouwen vanuit de kerk een 
belangrijke kracht zijn om de geweldsspiraal, die in 
heel Midden-Amerika heerst, te doorbreken.  
Steun dit werk 
Voor het Zendingsprogramma is in 2007 bijna € 10 
miljoen nodig. We besteden dit geld aan diverse 
programma’s om het Evangelie door te geven.  
Geef op 19 augustus uw steun tijdens de collecte in 
de kerk, of maak uw gift over op het banknummer 
34.07.08.441 van ZWO-Markelo.  
 
Zomerschrijfactie Ivoorkust 
Kerk in Actie organiseert deze zomer in samen-
werking met Amnesty International een schrijfactie 
voor de mensenrechtensituatie in Ivoorkust. 
ZWO wil in onze gemeente aandacht schenken aan 
deze actie. 
Na jarenlange crisis in Ivoorkust zijn gesprekken op 
gang gekomen tussen de regering en de gewapende 
oppositie. Dat is een goede zaak, maar de straf-
feloosheid voor verkrachting en seksueel geweld, 
waar beide partijen zich aan schuldig maken, is op de 
overlegagenda niet te vinden. 
Duizenden vrouwen en meisjes zijn het slachtoffer 
geworden van (soms systematische) (groeps)ver-
krachting, ander seksueel geweld of ze werden seks-
slaven van de strijders. Velen zijn in het openbaar 

verkracht, waar hun kinderen bij waren.  De daders 
van deze misdaden worden nu niet vervolgd, terwijl 
het toch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid zijn. 

Voor de vrouwen en 
meisjes is er vrijwel 
geen hulp, noch bij 
de psychische ver-
werking, noch bij de 
vaak ernstige licha-
melijke klachten. 
Ook de kerk maakt 
zich ernstig zorgen 
over de vrouwen en 
meisjes, die vrijwel 
geen toegang hebben 
tot gezondheidszorg. 

Ook worden zij vaak verstoten door hun familie en lij-
den zij aan de gevolgen van hun traumatische erva-
ringen. 
Voor deze vrouwen willen we opkomen.  
 
Daarom liggen er in de kerk en in het dienstgebouw 
brieven om te ondertekenen en te versturen. (In het 
Frans, maar er is een vertaling bij). De luchtpostbrief 
is gericht aan de minister-president en de andere brief 
aan de ambassade in Brussel.  
Voor de postzegel (en de kopieerkosten) vragen we u 
een bijdrage in het potje te doen. 
 
Waterleiding in Echoc 

Voor het waterleidingproject in Echoc, Kameroen, 
werd op 25 februari in onze kerk gecollecteerd. Toen 
de financiering rond was kregen de mensen van 
Echoc schoppen en houwelen en groeven in snel-
treinvaart de gleuven voor de waterleiding. Daarna 
legde een aannemer de leiding en maakte de tappun-
ten. Het project is nu afgerond. Op 9 juni werd in het 
bijzijn van burgerlijke en kerkelijke autoriteiten de wa-
terleiding officieel in gebruik genomen. Een heel grote 
verbetering voor de bevolking: schoon water en vlak 
bij huis! 
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Uw oude mobieltje is nog steeds geld waard voor 
Kerkinactie! 

Ongebruikte mobiel-
tjes zijn niet waarde-
loos: integendeel. 
Kerkinactie krijgt 
voor veel mobieltjes 
(werkend en niet 
werkend) maximaal 
€ 4,50. Geld dat we 
goed kunnen ge-
bruiken om mensen 

in nood een nieuwe toekomst te geven. 
U kunt uw oude mobiele telefoon en/of PDA (elektro-
nische zakagenda) inleveren in de inzamelbox achter 
in de kerk en in het dienstgebouw. 
      ZWO 
 
Giften Bloemendienst 
Fam. B € 5,- / hr. E € 10,- / hr. M. € 20,- /  
mw. S.W. € 5,- / mw. W.K. € 10,- / mw. B. € 7,50 / 
mw. D. € 5,- / mw. O.O. € 5,- 
 
Collecten: 
 CvK. Diac. Eindcollecten: 
25-05                                  62,80 

     Diak./A’kamp 
27-05  104,54    104,54  333,55 
      Zending 
03-06  83,70       83,70  172,05 
     CvK/Kerk 
10-06  41,60       41,60  104,96 
     CvK/Kerk 
10-06 Elsen 18,15       18,15   50,20 
     CvK/Kerk 
17-06  44,65       44.65   90,83 
     Miss.werk 
24-06  62,70       62,70  158,50 
     CvK/Kerk 
 
 
 
 

 
ZALENVERHUUR 

   Waar? Dienstgebouw 
   Voor al uw Vergaderingen / Bijeenkomsten 

Workshops 
  Aantal 5 tot 150 personen 
    Info Jeroen Noltus 
  Tel. 363890 
    Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl 
 
 
 

 
 
Protestantse gemeente Markelo   (www.pkn-markelo.nl)  

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. 361402 

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 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 10 september 2007. 

Inleveren kopij vóór vrijdag  31 augustus 2007 liefst via  

Email:    kerkblad@pkn-markelo.nl 

Kerkenraad: 

Praeses: Dhr. J. Hargeerds (Jan),  

Scriba:    Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef 

Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819 

Koster:   Jeroen Noltus, tel. 363890    

 E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl 

Kerkelijk bureau openingstijden: 

ma. 9-12 uur;  wo. 9-12 uur;  vr. 9-12 uur 

adres: Kerkplein 41,  tel. 0547-361242 

email: kerkburo-markelo@hetnet.nl 

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 Verjaardagfonds: 

Postbank: 274790 
 

 


