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IN DE BOOT WORDEN GENOMEN 

 
Zomaar een donderdagmorgen. Ik stap het dienstge-
bouw in om enkele huwelijksbijbels op te halen. Zoals 
wel vaker gebeurt, biedt een van de gastvrouwen me 
gelijk een kop koffie aan. Ik ga op de uitnodiging in, 
want er is toch nog wat door te nemen met de koster. 
Naast mij zijn er nog enkele bezoekers. Een van de 
aanwezigen heeft naar Char 
gekeken en stelt mij de vraag 
wat ik hier van vind. Er ont-
spint zich een gesprek over 
de heilige Geest, in de Bijbel 
verboden contact met overle-
denen en het bestaan van 
slechte naast goede geesten.  
Tot mijn verrassing blijkt een 
vrouw lid te zijn geweest van 
een gespreksgroep van de 
katholieke charismatische 
beweging. Deze groepering 
stelt zich open voor de heilige 
Geest en de gaven van de 
Geest (charismata). Ze vertelt 
ons wat daar gebeurde. Dat 
iedere bijeenkomst begon 
met een kort rondje. Je kon 
zeggen hoe het met je ging. 
Er was Bijbelstudie. Soms 
kon je ergens voor laten bid-
den. Zij had er veel aan ge-
had. Het had haar geloof op-
gebouwd. Ze was er vaak 
bemoedigd en opgewekt 
vandaan gekomen.  
Op diezelfde ochtend vertelt een ander dat Jan Zijl-
stra, van de volle evangeliegemeente de Levens-
stroom in Leiderdorp, het plan heeft om met laserstra-
len een kruis te projecteren in de lucht als reclame 
voor Jezus. Het roept verschillende reacties op. De 
een vindt het positief, een ander wijst het af. 
 
Jos Brink 
Tijdens de koffie vraagt een man zich af: Hoe kan het 
toch dat je tijdens een preek niet wordt bereikt en dat 
er dan toch zo maar een opmerking kan zijn, die je de 
hele tijd bijblijft? Waar was je dan daarvoor met je ge-
dachten? Was je niet open genoeg? Een voorbeeld 
wordt gegeven van de pas overleden Jos Brink. Jaren 
geleden is hij ook in Markelo voorgegaan. Van de 

preek was weinig blijven hangen, op de laatste op-
merking na. Het ging over een verhaal dat Jezus in 
een bootje was gegaan, om van daaruit de mensen 
toe te spreken. Vlak voor het 'amen' kwam Jos Brink 
gevat uit de hoek: 'Ik hoop dat u zich allemaal een 
keer door Jezus in de boot laat nemen'. 

Als u bij Hem in de boot zou 
stappen, waar zou u het dan 
met Hem over willen hebben? 
Welke brandende vraag heeft 
u? Nee, die gelegenheid 
komt nooit. Hij is immers op-
gevaren, zoals we dat dan 
zeggen. Ten hemel.  
Wat altijd kan, dat is een ge-
dachte opzenden tot God. 
Maar kom je er dan achter? 
Wordt het je nog een keer 
duidelijk? Soms wel, soms 
ook niet. Bepaalde zaken zul-
len altijd onbekend blijven. 
Nog praktischer dan een ge-
bed is er met iemand anders 
over praten. Een vriend(in), 
een bekende.  
Wist u, dat er iedere donder-
dagmorgen tijdens de markt 
in het dienstgebouw koffie is 
te krijgen, en dat je daar met 
mensen van de kerk over van 
alles en nog wat in gesprek 
kunt raken? Hierboven zijn 
enkele voorbeelden gege-

ven. Wil je meer structuur, dan is een gesprekskring 
een optie. Verderop in het kerkblad staat een oproep. 
Maak er gebruik van, want van elkaar kun je nog wat 
opsteken. MD 
 

Bezoek weer de oergezellige 

Fancy Fair op zaterdag  

15 september 

 

Startzondag - 23 september 

Storm op het meer van Galilea (Rembrandt v Rijn) 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 16 september 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: diaconie 
 
Zondag 23 september STARTZONDAG 
10.00 uur ds. M. Dijkstra en ds. H. Overdijk 
Collecte: schoolcatechese 
 
Vrijdag 28 september Anholtskamp 
19.00 uur ds. H. Overdijk, zangavond 
collecte: diaconie 
 
Zondag 30 september 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: diaconie 
19.30 uur ds. A. A. van der Spek, Enter 
collecte: commissie themadiensten 
 
Zondag 7 oktober 
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: kerk en Israël 
 
Zondag 14 oktober 
10.00 uur Martinuskerk ds. M. Dijkstra 
10.00 uur Stokkum  ds. H.Overdijk 
collecte: orgelfonds 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op 23 september willen we het nieuwe winterseizoen 
feestelijk beginnen met onze startzondag. Ons ‘eigen’ 
gospelkoor ‘Enjoy’ werkt aan de dienst mee, na afloop 
koffie en activiteiten in het Dienstgebouw. 
 
Wie er van houdt om samen te zingen en elkaar in en 
ontspannen sfeer te ontmoeten, is van harte welkom 
op de zangavond, vrijdag 28 september, 19.00 uur, in 
de Anholtskamp, deze keer met ds. en mw. Overdijk. 
 
 
 

STARTZONDAG 
Thema: “ontmoeting” 
Op 23 september openen we het winterwerk met 
de startdienst.  
Een dienst, anders dan anders, voor jong en 
oud, waaraan ons ‘eigen’ gospelkoor “Enjoy” 
zal meewerken. 
Na de dienst is er koffie – met iets erbij! – in het 
Dienstgebouw, en na de koffie kunt u uit een 
speelse of een muzikale activiteit kiezen: 
Ook aan de kinderen is gedacht. 
Rond 12.30 uur wordt de startzondag 
afgesloten. 
 
Maar: we kunnen elkaar alleen maar ontmoeten, 
als we er zijn! Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugde! 
U wilt toch ook ontmoeten en ontmoet worden? 
 

 
Op 14 oktober is er ’s morgens zowel dienst in de 
Martinuskerk, als in het gebouwtje in Stokkum. Daar is 
dan een gezinsdienst met medewerking van de zon-
dagsschool en ds. Overdijk als voorganger. 
 
De eerstvolgende doopdienst staat op het rooster 
voor 2 december, met ds. Dijkstra als voorganger. 
Wie een kindje wil laten dopen kan contact opnemen 
met hem. (361238) 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK 
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in het 
dienstgebouw en kindernevendienst vanuit de kerk.  
 
DE ‘HUISKAMER’ VAN DE KERK 
Elke donderdagmorgen staan de deuren van het 
dienstgebouw open en is de koffie klaar. U bent van 
harte welkom in de ‘huiskamer’ van de kerk om een 
praatje te maken, koffie te drinken en anderen te ont-
moeten.  
 

GEDOOPT 
In de dienst van 2 sep-
tember werden gedoopt: 
Martijn Gerrit Dani en 
Ruben Gerrit Anton Ad-
dink, tweelingzonen van 
Gerard en Sandra Ad-
dink; Bram Arend Elkink, 
zoon van Arend en Nata-
sja Elkink; Joas Hendrik 
Noltus, zoon van Jeroen 
en Anet Noltus; en Iris 
Willemijn Schreuder, 
dochter van Henk en 
Germa Schreuder. 
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Wijk  oord 
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 30 juni overleed op de Anholtskamp Johanna Ger-
ritdina ten Have – Kurz in de leeftijd van 89 jaren. Jo 
ten Have, geboren in Lochem en als kind verhuisd 
naar Geesteren, waar haar vader koster van de kerk 
was, woonde vele jaren in Diepenheim. Voor haar 
huwelijk met Jan Hendrik ten Have in 1939 was ze 
dienstmeisje in de Diepenheimse pastorie en woonde 
sindsdien vele jaren aan de Pluimersdijk, waar ook de 
kinderen Gerry, Jan en Gerrit werden geboren.  
Zij was een hartelijke vrouw, die zonder klagen en met 
veel liefde zorgde voor het huishouden, waarin ver-
schillende generaties bijeenkwamen. Later, als trotse 
oma, paste ze op de kleinkinderen op. Daar genoot ze 
van. Door haar konden anderen zichzelf ontplooien – 
en dat is in het leven ogenschijnlijk misschien een ge-
ringe taak, maar in werkelijkheid ware levenskunst.  
Het geloof had ze van huis uit meegekregen. Tot het 
laatst toe, in de laatste, mistige jaren, bleven fragmen-
ten daarvan haar bij. In 1992 overleed haar man, in 
1997 verhuisde zij naar de Anholtskamp in Markelo. 
Ondanks haar toenemende geestelijke achteruitgang, 
beleefde ze er nog vele mooie momenten.  
De rouwdienst te harer nagedachtenis, vond plaats op 
donderdag 5 juli. In deze dienst verbonden wij haar 
levensverhaal met de belofte van God dat Hij zijn ze-
gen geeft aan al wat leeft. Dit wordt verwoord in Nu-
meri 6: 24-27. In de eeuwige trouw van God ruste zij, 
die zoveel voor anderen betekende. (Ary Braakman)  
 
Op 3 juli overleed Hendrik Heuten, echtgenoot van 
Hanna Heuten – Vedders. Hij werd 82 jaar. Een week 
nadat we afscheid moesten nemen van zijn laatste 
zuster, Hanna Landeweerd – Heuten, moest de fami-
lie Heuten opnieuw iemand uit haar kring uit handen 
geven. Niet onverwacht, want Hendrik was al geruime 
tijd ongeneeslijk ziek. 
Het ouderlijk huis aan de Hochtweg bleef hij heel zijn 
leven trouw, hier zette hij samen met zijn vrouw het 
agrarisch bedrijf voort. Samen zetten ze de schouders 
er onder, en de tijd was gunstig, er kon opgebouwd en 
uitgebreid worden. Hendrik zorgde ervoor dat huis en 
hof er keurig bij lagen, dat was zijn trots. Veel werk 
heeft hij verzet. Geen man van de beesten, maar met 
de kippen en later met de varkens heeft hij met veel 
plezier gewerkt. Hij was ook een handige man, die 
veel opbouw en onderhoud zelf ter hand nam, en 
deed als hobby later veel met hout. 
Afgelopen voorjaar bleek hij ongeneeslijk ziek te zijn. 
Het was zijn wens om, zo mogelijk, thuis verpleegd te 
worden en te sterven, en die wens is ook in vervulling 
gegaan, dankzij de goede zorgen van zijn vrouw, kin-
deren en kleinkinderen. We namen afscheid van deze 
man, vader en opa in het vertrouwen dat zelfs de 
dood niet kan scheiden van Gods liefde. Mogen zijn 

vrouw, kinderen, klein en achterkleinkindreen daar 
ook troost in vinden om te kunnen leven met deze le-
ge plek. (O,)  
 
Op 6 juli overleed Dika Lonink – Lubbers, weduwe 
van Gerrit Lonink, 85 jaar oud. Ze werd geboren op 
’Laandever’ in Stokkum, als jongste in een boerenge-
zin. Na haar huwelijk verhuisde ze naar ‘Kempen’ aan 
de Winterkamperweg. Dika was boerin in hart en nie-
ren. Onnoemlijk veel werk heeft ze verzet. Te moeten 
stoppen met het bedrijf was destijds moeilijk voor 
haar, toen ze geen melk meer leverden bleef er toch 
nog één koe om te melken. 
Zorgen zijn haar in haar leven niet bespaard geble-
ven. Als gevolg van polio in haar kinderjaren liep ze 
slecht, en met het klimmen der jaren liet haar gehoor 
haar meer en meer in de steek. Haar man heeft ze 
verzorgd tot een hartkwaal haar dit onmogelijk maak-
te. 
Drie jaar geleden werd een verhuizing naar een aan-
leunwoning noodzakelijk. Vanaf die tijd nam haar ge-
zondheid verder af, steeds meer verzorging werd no-
dig. Daar had ze het moeilijk mee, ze was een vrouw 
die altijd zelfstandig was geweest, met een sterke wil, 
het kostte haar grote moeite afhankelijk te worden van 
anderen. Geestelijk bleef ze helder, volgde het nieuws 
en de politiek, en puzzelde veel. Eind juni werd ze op-
genomen in het ziekenhuis, en bleek ze ernstig ziek te 
zijn. Ze zag erg op tegen verdere aftakeling en een 
lange lijdensweg. Dankbaar mogen we zeggen dat dit 
haar bespaard gebleven is. We namen afscheid van 
deze moeder en oma, (schoon)zuster en tante, in het 
Dienstgebouw. De schrijver van het boek Prediker 
heeft oog voor het minder worden van het lichaam 
van een mens. Hij weet van de eindigheid van een 
mensenleven. Maar ook dat de levensgeest terug 
gaat naar God, die hem geschonken heeft. Mogen Di-
ka’s kinderen en kleinkinderen hier ook troost in vin-
den. (O.) 
 
Op 8 augustus stierf Jan Willem Elkink. Tevoren was 
hij nog op de markt geweest, maar even later voelde 
hij zich niet goed. Binnen een week overleed hij in het 
ziekenhuis te Deventer, 73 jaar oud. Al die tijd heeft 
hij gewoond aan de Leusmanweg 7, waar hij de boer-
derij had voortgezet van zijn ouders. Hij was op en top 
boer, die niet snel tevreden was en ervoor ging. Het 
deed hem goed dat zijn zoon het later kon overnemen 
en een van de kleinkinderen ermee verder wil. Tot 
grote teleurstelling moest hij zijn geliefde werk neer-
leggen, toen hij in 2002 werd getroffen door een her-
seninfarct en gedeeltelijk verlamd raakte. De tegen-
slag werd nog groter toen een operatie aan de bloed-
vaten niet meer verantwoord werd geacht. Het heeft 
hem tijd gekost om zijn opgewekte aard en gevoel 
voor humor te hervinden, maar interesse voor hobby's 
bleef uit. In mei 2007 vierde hij zijn vijftigjarig huwelijk 
met Hanna Kloots. Ze kregen een zoon en twee doch-
ters, die elk weer een partner vonden en kinderen 
kregen. Een rijk bezit. Na het jubileum maakten ze 
ongepland nog een reisje naar Trier. Achteraf gezien 
het laatste. Op 14 augustus hebben we in het crema-
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torium te Diepenveen afscheid van Jan Willem moe-
ten nemen en hem aan God toevertrouwd.  
 
Bijna een eeuw lang mocht Jan Harm Groothaar wo-
nen en werken in Markelo, maar op 21 augustus 
kwam daar toch ineens een einde aan, toen hij op zijn 
kamer in de Anholtskamp overleed, 97 jaar oud. Op 2 
april 1910 werd hij geboren, als jongste kind in een 
gezin van vier. Zijn ouders hadden aan de Brumme-
laarsweg een boerderij, die in latere jaren door een 
broer en schoonzus werd voortgezet, gevolgd door 
hun enige zoon en diens vrouw. Als vrijgezelle man 
kon hij er tot 2005 blijven. Hij hielp zo nodig ook met 
melken en voeren, maar gebruikte zijn krachten vooral 
als grondwerker bij de aanleg van bruggen en wegen. 
Een tijd lang werkte hij voor defensie op het oliedepot 
aan de Kooijdijk. In de oorlog heeft hij voor de Duit-
sers moeten werken totdat hij de benen nam en te-
rugkeerde naar huis. Zijn moeder verloor hij toen hij 
nog maar 13 was, zodat zijn schoonzus nog veel zorg 
overnam. Jan Harm wordt geschetst als een man met 
een goede inborst. Hij was behulpzaam. Tegelijkertijd 
was hij niet de gemakkelijkste persoon. Op 27 augus-
tus was er een nagedachtenis in het crematorium 
Steenbrugge te Diepenveen, waar we hem toever-
trouwden aan zijn herder, naar woorden van Psalm 
23.  
 
Onverwacht was het overlijden van Hendrik Jan 
Scholte in 't Hoff. Op 24 augustus werd hij getroffen 
door een hersenbloeding. Een maand eerder had hij 
nog zijn 75

ste
 verjaardag gevierd. In onze buurt wer-

den de vlaggetjes verwijderd en de feestwagen bleef 
afgedekt, toen de beide zoons, Dinant en Johan, ons 
dit bericht kwamen melden. Sinds 1964 had hij hier al 
gewoond. Vijf jaar daarvoor was hij getrouwd met Ri-
kie Krijgsman van de Domelaar. Hendrik was van ge-
boorte van Herike, maar had lange tijd op de Licht-
missenweg gewoond. Hij vond werk als slachter, eerst 
in Almelo, erna bij Dollekamp aan de Holterweg totdat 
het bedrijf in 1984 de deuren sloot. Hendrik vond het 
toen welletjes. Zo kwam er meer tijd voor tuinwerk en 
het kijken naar sport.  
In 1981 was er een zwaar verlies te verwerken, toen 
hun derde kind, dochter Jolanda, plotseling in de 
slaap was overleden, slechts 13 jaar jong. In 2003 
verloor hij zijn vrouw door een hartaanval. Het viel 
hem niet mee om alleen te zijn, maar hij wist zich te 
redden. Van Rikie had hij kort voor haar dood nog wat 
aanwijzingen gekregen over eten koken. Hij was er 
best trots op, dat hem dat lukte en het huis er boven-
dien opgeruimd bij bleef liggen. De laatste jaren ging 
zijn gezondheid wel achteruit door ziekte, maar het 
was nog redelijk te doen. Op 29 augustus was de uit-
vaartdienst in het dienstgebouw, gevolgd door een 
begrafenis op het Markelose kerkhof. Het pas gekre-
gen fotoboek over de tweede wereldoorlog zal hij niet 
meer inzien, maar de foto's van hem zullen vast nog 
regelmatig te voorschijn worden gehaald als herinne-
ring aan een man, die tevreden was met wat hij had.  
 
 
 

GEBOORTEBERICHT 
"Zo klein als je bent, zo groot is het wonder van het 
leven. Niemand heeft jou tot nu toe gekend, alleen Hij 
die jou heeft gegeven.' Deze tekst staat op de geboor-
tekaart van Benno en Rienke Vedders van de Oude 
Rijssenseweg 31. Op 3 augustus is hun dochter Jo-
hanna Jacomina geboren, zusje van Jerina. Ze noe-
men haar Jasmijn. We willen de ouders van harte feli-
citeren met hun tweede kind. Haar toekomst ligt nog 
open. Haar leven heeft ze nog voor zich. Moge ze op 
haar weg vele zegeningen van God ervaren.  
 
TROUWEN 
Johan Hoevink van de Potkamp en Baukje Drenth uit 
Ede zullen op vrijdag 14 september op de Dingspeler-
berg elkaar het jawoord geven. De plechtigheid begint 
om 13:15 uur. De kerkelijke inzegening van het huwe-
lijk is in de Martinuskerk. De dienst is vanaf 14:30 uur. 
We wensen hun van harte Gods zegen toe en hopen 
dat ze elkaar door dik en dun zullen blijven steunen. 
Hun toekomstige adres is aan de 'Potsteeg'. 
 
VOLOP AAN HET WERK 
Na een rustiger start in de eerste weken van augus-
tus, is de werkdruk daarna weer flink toegenomen. Er 
kwam al gauw niets meer terecht van het plan om in 
het vervolg op tijd naar bed te gaan en een leesboek 
ter hand te nemen voor de slaap, om zo de rust van 
de vakantie een vervolg te geven. Ik was wel blij met 
het bericht van Henk Overdijk om toch gewoon door 
te gaan in onze gemeente. Dat gaf in elk geval wel 
wat rust.  
 

Met vriendelijke groeten, 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 
Gerritdina Johanna Klumpers – Keuper overleed op 
10 juli, in de leeftijd van 85 jaar. Sedert bijna 15 jaar 
was zij weduwe van Jan Klumpers. Dina Keuper werd 
in Diepenheim geboren, als oudste dochter op het 
Nieuwe Haghuis. Met die plek bleef ze zich 
levenslang verbonden voelen. Haar huwelijk met Jan 
Klumpers bracht haar naar Markelo. Lang hebben ze 
verkering gehad, want door de oorlogsjaren en de 
toentertijd ‘verplichte’ rouwperiode na het sterven van 
haar vader konden ze pas in 1947 trouwen. Van de 
boerderij naar de straat was een hele overgang, maar 
in de zaak was ook wel werk voor haar te doen. En 
werken kon ze! Ze was een vrouw die erg aan haar 
zelfstandigheid gehecht was, en de dingen het liefst 
zelf deed. 
Enkele jaren geleden werd ze getroffen door 
borstkanker. Na een operatie leek ze weer hersteld, 
maar helaas kwam de ziekte anderhalf jaar geleden 
terug. Gestaag namen haar krachten af, en het niet 
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meer kunnen werken was voor haar ontzettend 
moeilijk. Graag wilde ze tot het laatst thuisblijven, en 
dankzij de goede zorgen van haar dochters en 
kleindochters is dat ook gelukt. 
Dina Klumpers was een gelovige vrouw, een trouwe 
kerkgangster en de laatste periode luisteraar van de 
kerkradio. Het was haar uitdrukkelijke wens om vanuit 
huis naar de Martinuskerk gedragen te worden, en 
van daaruit te worden uitgedragen. We zochten troost 
bij de woorden van Psalm 23 en enkele verzen uit de 
eerste Johannesbrief. Liefde is de verbindende kracht 
in een mensenleven, en de liefde van God, die Zelf 
liefde is, gaat met ons mee tot aan de overkant van 
het graf. Mag dit haar kinderen en kleinkinderen en 
verdere familieleden tot troost zijn. 
 
Ronduit verbijsterend was het bericht, dat Dirk Jan 
Hargeerds op 11 juli is overleden. Hij werd 40 jaar. 
Begin 2006 werd een hersentumor bij hem geconsta-
teerd, waarna een zware operatie volgde.  
Dirk Jan was een sociale en hartelijke man, die voluit 
geleefd heeft, maar tegelijkertijd ook iemand die er 
voor je was bij moeilijkheden, ziekte en verdriet. Na 
jaren als chauffeur in het veetransport te hebben ge-
werkt, werkte hij nu in het melktransport, tot zijn ziekte 
zich openbaarde. Hij reed met veel voldoening, het 
feit dat hij zijn vrachtwagenrijbewijs vanwege zijn ziek-
te kwijt raakte deed hem veel pijn. Toch bleef hij posi-
tief, en had al plannen om als koerier in een bestel-
wagen te gaan rijden. Het was dan ook een grote te-
leurstelling dat hij ook het ‘gewone’ rijbewijs niet meer 
terug kreeg. Zelf hield hij er wel rekening mee dat hij 
door zijn kwaal niet oud zou worden, maar dat zijn 
sterven zo snel kwam heeft iedereen verrast. Voor zijn 
moeder en zijn broers, zus, schoonzusters en zwager 
een grote klap. Wéér iemand weggerukt uit hun 
kringO..  
We waren rondom Dirk Jan bijeen in het Dienstge-
bouw, waar we zijn leven gedachten, de vele mooie 
herinneringen deelden, en troost zochten bij woorden 
uit Prediker en uit het boek Openbaring. Het antwoord 
op de vraag ‘waarom’ is niet te vinden. Maar we gelo-
ven, dat door dit voor ons onbegrijpelijke duister tóch 
een weg loopt naar het licht, en dat wij Dirk Jan dáár 
geborgen mogen weten. We wensen zijn moeder en 
verdere familie toe, dat ze kracht mogen ontvangen 
om met dit grote verlies te kunnen leven. 
 
Johanna Maria Stokkentreef – geb. Kloots. Zij over-
leed op 13 juli in het huis, waar ze sinds haar huwelijk 
met Gerrit Hendrik Stokkentreef heeft gewoond aan 
de Voordesdijk 1. Ze mocht 80 jaar worden. Na het 
heengaan van haar man in 2001 bleef ze met haar 
zoon Johan achter. Niet lang daarna onderging ze een 
op het oog succesvolle operatie en mocht nog enkele 
goede jaren kennen. Toch openbaarde de kwaal zich 
opnieuw en bleek geen genezing meer mogelijk. 
Op 18 juli waren we rond haar baar met haar kinderen 
bijeen in het dienstgebouw, hebben terug geblikt op 
haar levensgang, haar naam gespeld voor elkaar en 
genoemd voor Gods aangezicht. Haar weg is niet 
spectaculair geweest. Geboren aan de Roosdoms-
weg, verkaste ze slechts een luttele honderd meter. 

Op de timp Stationsweg/Voordedijk was ze gelukkig 
en vond voldoening in de zorg voor man en de twee 
kinderen die hen geschonken werden. Ze hield van 
tuinieren, hield van haar schapen en de pony, en niet 
te vergeten Bobby. Ze deelde de dingen van de dag 
met vriendinnen en naobers. Men kende haar als een 
gezellig mens, met gevoel voor humor. Lange tijd ook 
heeft ze haar bijdrage geleverd aan het toonbaar 
houden van de bibliotheek en het gemeentehuis. Sa-
men met de buurt van de Lochemse weg is ze op reis 
geweest en heeft ‘over de grens’ gekeken. 
 De christelijke huisregels, zoals door de apostel Pau-
lus verwoord in het 12

e
 hoofdstuk van de Romeinen-

brief, waren – wellicht onbewust – een richtsnoer in 
haar leven. Niet zinnen op hoge dingen, het goede 
toegedaan zijn, geen kwaad met kwaad vergelden. De 
‘echte dingen’ blijven, en willen worden beaamd als 
richtsnoer voor de levenden.  
Als koepel over de geslachten, die gingen, die zijn en 
die komen, blijft het woord uit psalm 121 staan, dat wil 
worden geloofd en beaamd: de HEER houdt de wacht 
over ons gaan en ons komen van nu tot in eeuwig-
heid.  
Aansluitend aan de dienst hebben we Hanna gebracht 
naar het graf waarin ook haar man rust op het kerkhof 
alhier.( Dhn) 
 
Na een kort ziekbed overleed Fredrika Anna 
Geertruida Dijkink-ter Weele op 21 augustus in de 
Anholtskamp. Tien jaar geleden was ze nog met 
succes geholpen, in mei van dit jaar kreeg ze weer 
last. Een nieuwe ingreep volgde, maar de hoop op 
genezing duurde nu niet lang. Tot verdriet van haar 
man Willem moet hij nu alleen verder na jaren van 
samenzijn. Voor de oorlog had hij haar leren kennen 
op het veld bij de Haverkamp tijdens paardensport. 
Op 19 november 1947 trouwden ze met elkaar. Zij, 
Riek, kwam van Deldenerbroek uit een gezin van vijf 
kinderen. Lange tijd had ze gewerkt bij het hoofd van 
de lagere school. Erna gaf ze alles voor haar man en 
het eigen huishouden. Door zijn werk als aannemer 
kwam de zorg van de drie zoons voor een groot deel 
op haar neer. Later kon ze nog de kleinkinderen 
verwennen. In het begin van het huwelijk woonden ze 
aan de Goorseweg, later trokken ze naar het bedrijf 
aan de Grotestraat. De laatste 25 jaar woonden ze 
daar achter aan de kant van de Zonneweg14.  
Riek was een hartelijke vrouw, die zichzelf op de 
laatste plaats zette. Er goed verzorgd bij lopen, vond 
ze belangrijk. Fietsen door het buitengebied, daar 
hield ze van. Rond haar 85

ste
 heeft ze nog vanuit een 

luchtballon van het landschap kunnen genieten. Een 
moedige vrouw, die bovendien steun vond in haar 
geloof. Op 25 augustus vond de crematieplechtigheid 
plaats in Diepenveen, na een dienst in het 
dienstgebouw. Niet zonder reden werd deze 
bijeenkomst een dankdienst genoemd. Riek is 89 jaar 
geworden. (MD) 
 
Hendrika Johanna Rensen – Zeendam overleed op 27 
augustus in Sint Elisabeth in Delden, 86 jaar oud. Ze 
werd geboren aan de Rijssenseweg, waar haar ou-
ders een boerderijtje hadden. Die plek bleef ze een 



 6 

groot deel van haar leven trouw, vlak na de oorlog, in 
1945, trouwde Jan Willem Rensen, die uit Holten 
kwam, er bij in. Met hem en haar ouders werd het 
boerenbedrijf voortgezet. 
Het sterven van haar man, in 1978, was een diep in-
grijpende gebeurtenis. Geruime tijd was ze bij haar 
enige zoon en zijn vrouw in Nijverdal, maar uiteindelijk 
betrok ze een nieuw huisje aan de Stationsstraat. 
Daar heeft ze nog heel veel goede jaren gehad, maar 
bij het ouder worden werd het zelfstandig wonen 
steeds moeilijker, zodat een verhuizing naar Delden 
noodzakelijk werd. Drie jaar heeft ze in Sint Elisabeth 
gewoond, en kon zich er ook goed aanpassen. Lang-
zaam namen haar krachten daar af, en omringd door 
haar geliefden is ze er rustig en vredig uit dit leven 
weggeslapen. 
Dika Rensen was een gelovige vrouw. Een trouwe 
kerkgangster, later luisteraar van de kerktelefoon, en 
jarenlang betrokken lid van de zendingskrans. In de 
vragen en de moeilijkheden van het leven heeft ze 
kracht kunnen putten uit haar geloof. 
We herdachten haar leven in een dienst in de Marti-
nuskerk, waarna we haar lichaam aan de aarde toe-
vertrouwden op het Markelose kerkhof. “In het huis 
van mijn Vader zijn vele woningen,” zegt Jezus. Daar 
mogen wij nu ook Dika Rensen geborgen weten. Mag 
dit tot troost zijn voor haar zoon en schoondochter en 
de kleinkinderen. 
 
HUWELIJK 
“Een ontmoeting werd vriendschap, 
vriendschap werd liefde, 
liefde werd trouw.” 
Deze woorden staan boven de trouwkaart van Henri 
Stokreef en Anja Schreurs. Zij hopen elkaar op 20 
september hun jawoord te geven. In een dienst in de 
Martinuskerk, die om 12.15 uur begint, willen ze Gods 
zegen over hun huwelijk vragen. 
We willen Henri en Anja, en allen die met hen 
verbonden zijn, een fijne dag toewensen en Gods 
zegen op hun levensweg. 
 
AFGEBLAZEN 
Zoals ik voor onze vakantie in de kerkdienst al heb 
verteld, hebben we het contact met de vacante 
gemeente in Zuid Holland beëindigd. Er bleef een 
aantal vragen open, en op welke termijn die opgelost 
zouden kunnen worden was niet duidelijk. In zo’n 
situatie wilde ik het nieuwe seizoen niet ingaan, je 
moet met je hart óf helemaal in de ene gemeente zijn, 
óf helemaal in de andere, en kunt er niet 
maandenlang ‘tussenin’ hangen. We hebben volledig 
vrede met deze beslissing, en zijn er van overtuigd de 
goede keuze gemaakt te hebben. En ook de reacties 
op deze ontknoping uit Markelo hebben ons heel erg 
goed gedaan. 

 
TENSLOTTE 
Nu september op de kalender verschenen is worden 
de activiteiten op het kerkelijk erf weer in een hogere 
versnelling gezet en geactiveerd. Meer ‘vertrouwde’ 
gezichten vullen de kerkbanken van de Martinuskerk, 

het aantal vakantiegasten loopt terug. Met de fancyfair 
op 15 september en de startzondag op de 23

ste
 is het 

begin van het winterwerk weer gemarkeerd. Willen we 
er als gemeente weer met elkaar ‘tegenaan’? 
Beseffen we dat we sámen kerk zijn, dat we allemaal 
ons aandeel aan de gemeente kunnen en moeten 
geven? We zijn nog naarstig op zoek naar nieuwe 
ambtsdragersO Dat is een punt van zorgO Legt u 
een eventueel verzoek om ambtsdrager te worden 
makkelijk naast u neer? Natuurlijk, we zijn allemaal 
druk. Maar een kerkenraadslid uit een andere 
gemeente zei eens tegen me: ‘het is geen kwestie van 
tijd, maar van prioriteitO’ Heeft de kerk, heeft de 
voortgang van de gemeente hier in Markelo werkelijk 
uw hart? En bovenal: verstaan we nog, dat het in de 
roep van de gemeente God de HEER zélf is, die 
mensen roept tot taak en ambt? De kerk – dat zijn niet 
de ‘anderen’, dat zijn wij allemaal met elkaar! 
 
Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw, 

H. Overdijk 
 

Vorming en Toerusting 
 
Gespreksgroep. 
Een aantal gemeenteleden wil graag in gesprek ko-
men met anderen, liefst van alle leeftijden, over onze 
vragen van geloof en kerk. 
Het wordt geen bijbelstudiegroep maar we willen 
praten over alledaagse dingen die verband houden 
met geloof en kerk.  
Woensdag, 12 september 2007 om 14.00 uur zullen 
we voor het eerst bij elkaar komen voor een oriënte-
rend gesprek in het Dienstgebouw. Ook zal dan in on-
derling overleg een gunstige dag en tijdstip voor de 
(wekelijkse?) bijeenkomsten worden vastgesteld.  
Hebt u ook belangstelling dan kunt u zich aanmelden 
bij Diny Compagner, tel. 0547-362140 of Tineke Zo-
mer, tel. 0547-263233. 
Wij hopen / rekenen op veel belangstellenden! 

Tot ziens 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

 
 
           Hallo Allemaal, 
 
Wij hopen dat jullie allemaal een leu-
ke vakantie hebben gehad. Donder-
dag 27 september vanaf 18:30 uur 
kunnen jullie allemaal weer naar de 
jeugdclubs in het Dienstgebouw.  
Over het programma moet de leiding 

nog even nadenken maar op de eerste clubavond 
krijgen jullie het allemaal te horen. 
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We kunnen wel vast de datums geven voor de club-
avonden in 2007: 
 
27 september 11 oktober  
25 oktober  8 november  
22 november 13 december  
 
Het wordt vast weer net zo gezellig als vorig jaar 
dusO.  
                         TOT ZIENS. 
 
Leidsters: Els, Janet, Dewi, Hettie, 

Margot, Madieke en Joanne  
 

 

ZONDAGSSCHOOL 
Het lijkt al weer een hele tijd ge-
leden maar op 23 juni jl. hebben 
we tijdens de gezinsdienst, geor-
ganiseerd door de Kinderneven-
dienst en de Zondagsschool, af-
scheid genomen van een groep 
kinderen welke gedurende vele 
jaren de Zondagsschool hebben bezocht. Van de ZS 
Elsen waren dit Marije Rotman en Laura Zwienen-
berg, van de ZS dorp Tanja Nijenhuis, Rick Dijkstra en 
Maaike Bonenkamp en van de ZS Stokkum Danique 
Kottelenberg en Verel Bolink.  
Nadat ze een mooie plaat als herinnering hadden ge-
kregen werden ze door een gelegenheidskoor be-
staande uit de leiding van de Kindernevendienst en 
Zondagsschool toegezongen. Wij wensen hen allen 
veel geluk en Gods zegen op hun verdere levenspad 
en hopen ze ook in de toekomst nog tegen te komen 
op het Kerkelijke erf.  
 
Op 1 juli hadden we de laatste keer Zondagsschool 
voor de zomervakantie. Dit keer was Stokkum aan de 
beurt om de morgen te verzorgen. Er was een spel-
lenparcours uitgezet die in groepen moest worden af-
gelegd. Hoewel de zon heerlijk scheen moesten toch 
de ski’s onder gebonden worden en zo snel mogelijk 
naar de overkant worden ‘gekluund’. Het was een ge-
zellige morgen en iedereen was klaar voor de vakan-
tie. 
 
Maar dat was toenO nu is de vakantie alweer voorbij 
en hebben we de deuren van de Zondagsschool weer 
geopend. En er is goed nieuws te melden met betrek-
king tot de huisvesting.  
Vanaf het nieuwe seizoen hoeft de Zondagsschool 
Elsen niet meer uit te wijken naar het dienstge-
bouw maar kunnen we gebruik maken van de BSO 
‘de Beestenboel’ bij de fam. Pinkert.  
Geweldig dat we nu onze eigen plek hebben in de 
buurtschap Elsen!!!  

Zondagsschool Markelo 
 
THEMADIENST 
Op zondag 30 september om 19:30 uur kunt u (jij) weer 
deelnemen in een themadienst.  
Ds A. A. van der Spek uit Enter zal ons voorhouden dat: 
               “Zingen is 2 x bidden” 

Het koor “His Master’s Voice” zal ons laten horen wat 
zingen is, dus het belooft een mooie dienst te worden.  
Het wordt natuurlijk extra mooi met vele toehoorders en 
zangers (zangeressen)O. Dus we rekenen op uw komst. 
Voor dit jaar zal het de laatste themadienst zijn die in de 
avonduren wordt gehouden. (Behalve de gezinsdienst op 
kerstavond) 
Volgend jaar zullen themadiensten op zondagmorgen om 
10:00 uur worden gehouden. 

Cie Themadiensten 

 
JEUGDKERK 
Zoals zovele activiteiten gaat in september ook de 
jeugdkerk weer van start. 
Het is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. 
We bespreken uiteenlopende geloofs- en maatschap-
pelijke thema’s op zo’n manier dat het de jongeren 
aanspreekt. 
Jeugdkerk is er iedere 3

e
 zondag van de maand van 

10.00-11.00 uur in het dienstgebouw naast de Marti-
nuskerk. Heb je belangstelling? Je bent van harte 
welkom op zondag 16 september a.s. 
Graag tot dan!  

Wilma Roeterdink   tel. 362832 
Aafke Dijkstra     tel. 361238   
Jacqueline Gootjes  tel. 362536 

 

Algemeen 
Hervormde Vrouwen Vereniging. 
De R zit weer in de maand en dat betekent dat de 
zomerstop van onze vereniging er weer op zit. Ik hoop 
dat de vakantietijd een fijne tijd is geweest voor u allen. 
We beginnen het nieuwe seizoen weer met onze 
traditionele fietstocht, die gehouden zal worden op 
dinsdag 11 september a.s. 
We beginnen deze keer bij de Vennebekke waar vanaf 
half 10 de koffie of thee met lekkers voor ons klaar staat. 
Eenmaal op de fiets nemen we een prachtige route 
richting Noordijk – Neede. 
Rond de middag arriveren we dan bij HUIZE DE KAMP 
waar u gaat genieten van een goed verzorgde lunch. Na 
wat rondgekeken te hebben vervolgen we onze tocht 
richting Gelselaar, waar we bij ‘Erve Brooks’ nog even 
uitrusten en van iets lekkers gaan genieten. 
Opgeven kan tot zaterdag 8 september a.s. bij Hillie 
Groothaar tel: 361821. 
 
Op zaterdag 15 september is er weer een Fancyfair van 
de kerk op het Kerkplein. Net zoals andere jaren willen 
wij onze medewerking hieraan weer verlenen door het 
maken en verkopen van bloemstukjes. 
Op donderdag 13 en vrijdag 14 september vanaf 
13:00 uur worden deze bloemstukjes gemaakt in het 
dienstgebouw. 
Wij zouden het op prijs stellen als deze keer veel dames 
zouden willen helpen. (Hoeven dus niet alleen dames te 
zijn die lid van de tuinclub zijn). Immers vele handen 
maken licht werk en hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Als u zelf nog wat bloemen en groen in de tuin hebt is 
dat erg welkom. 
Wij willen graag weten of u mee doet. Bel dat dan even 
door naar Alies 363334 of Diny 361811. 
 



 8 

Onze eerste verenigingsavond is op donderdag 27 
september a..s. om 20.00 uur in het dienstgebouw. 
Dhr. Anton ten Have is dan onze gast en hij verzorgt 
voor ons een: Likeuravond. 
Anton vertelt ons wie hij is en waar hij werkt en natuurlijk 
alles over het maken van de verschillende soorten 
likeuren. Natuurlijk gaan we ook likeurtjes proeven. 
Als u dit leest en denkt dit lijkt mij ook leuk om hier bij te 
horen, kom gerust een keer langs om te kijken of dit ook 
wat voor u is. 

                               Hartelijke groeten van het bestuur.                                                                               

 
PROTESTANTSE VROUWEN DIENST 
Najaarsledenvergadering !!! 
Aan alle dames van de Protestantse Vrouwen Dienst. 
Hierbij willen we u alvast laten weten, dat deze bij-
eenkomst gehouden zal worden op dinsdag 9 oktober 
2007 om 20.00 uur in het Dienstgebouw.  
Mevr. Hannie Poelert uit Laren zal deze avond de 
meditatie verzorgen, in het dialect, en na de pauze 
heeft ze voor ons nog wat aardige vertelsels. De offi-
ciële uitnodiging komt in de loop van september. We 
hopen dat u allemaal deze avond aanwezig kunt zijn, 
zodat we met elkaar een goede avond hebben. 
Hartelijke groeten,  

  Comm. Prot. Vr. Dienst 
 

  

 
Symposium rond de nieuwe Hebreeuws-
Nederlandse Bijbeleditie 

 
In 2006 werd de laatste hand gelegd aan een uniek 
project: de eerste complete Hebreeuwse Bijbel 
(Tanach) mét Nederlandse vertaling sinds 1868. In 
deze bijzondere uitgave staan de Hebreeuwse bron-
tekst en De Nieuwe Bijbelvertaling naast elkaar. Het 
boek is zeer geschikt voor liturgisch gebruik in de sy-
nagoge en voor diverse vormen van bijbelstudie in 
joodse en christelijke kring 
 
Op 19 september 2007 is er een speciaal symposium 
ter gelegenheid van het verschijnen van deze unieke 
tweetalige teksteditie. Het symposium is een initiatief 
van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de 
Sja’ar Stichting in samenwerking met de Katholieke 
Bijbelstichting (KBS), de Katholieke Raad voor Israël 
(KRI), de Commissie Kerk & Israël (PKN) en de Facul-
teit Katholieke Theologie (Universiteit van Tilburg). De 
organisatie is in handen van LUCE / Centrum voor 
Religieuze Communicatie (UvT).  
 
Op het symposium komen experts uit de joodse en 
christelijke traditie aan het woord. Aandacht wordt ge-
geven aan de bijzondere positie van de Hebreeuwse 
taal vanuit het idee dat de taal de ziel van de spreker 
is en daarmee tot het eigene van een volk behoort. 
Tevens wordt ingegaan op diverse joodse vertalingen 

in heden en verleden. Ook komen de kleine, maar 
veelbetekenende wijzigingen aan bod in de Neder-
landse tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling binnen de-
ze joodse uitgave. Met medewerking van prof. dr. 
Panc Beentjes (UvT), prof. dr. Judith Frishman (UvT), 
prof. dr. Irene Zwiep (UvA), drs. Peter Booij (NBG) en 
drs. Henk Heikens (KRI). 
 
Deze dag is bedoeld voor pastores, predikanten, theo-
logen, studenten theologie en Hebreeuwse talen, be-
zoekers van bijbelse leerhuizen en andere geïnteres-
seerden. 
 
Het symposium vindt plaats op woensdag 19 septem-
ber 2007, van 13:30 tot 16:30 uur in de Boothzaal 
(Universiteitsbibliotheek) aan de Heidelberglaan 3 op 
de Universiteitscampus ‘De Uithof’ te Utrecht (goed 
bereikbaar per auto of openbaar vervoer). De toegang 
is gratis, maar opgave vooraf is noodzakelijk. U kunt 
zich opgeven via luce-crc@uvt.nl of (030) 253 21 49. 
 
Nieuw buitenlandproject NBG 
In september start het nieuwe buitenlandproject van 
het Nederlands Bijbelgenootschap onder de naam 
Baboesjka. Aandacht wordt gevraagd voor bijbelwerk 
in Oost-Europa.  
 
In de volksmond is een baboesjka een poppetje in 
een poppetje in een poppetje.  
Baboesjka is ook Russisch voor ‘grootmoeder’. Som-
mige baboesjka-poppetjes hebben wel tien generaties 
in zich! Met Baboesjka wil het NBG een groot aantal 
bijbelprojecten steunen in Oost-Europa. Daarbij gaat 
het om oma's en opa's, vaders en moeders, kinderen 
en kleinkinderen.  
Helaas zijn er in Oost-Europa nog steeds gebieden 
waar de Bijbel niet welkom is. Het uitvoerig vermelden 
van sommige projecten kan tot gevolg hebben dat het 
werk van onze collega's in die landen wordt belem-
merd.  
 
Het NBG ontwikkelt diverse materialen ter ondersteu-
ning van het project zoals folders, posters, een dvd en 
een ‘speurtocht’ voor kinderen. Deze materialen zijn 
vanaf 1 september 2007 beschikbaar. 
De speciale kinderbrochure voor gebruik op scholen 
en in kindernevendiensten is nu al beschikbaar en kan 
worden aangevraagd bij de sectie Operations van het 
NBG, telefoon (023) 5146161 of e-mail 
          venv@bijbelgenootschap.nl 

 Werkgroep Markelo 
 

 
10 sep Galaten 4:12-20 Een wig  

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

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

13 sep Galaten 5:7-12 Verwarring over de besnijdenis 

14 sep Galaten 5:13-26  Vrijheid en liefde 

15 sep Psalm 86  Geef mij kracht 

16 sep Galaten 6:1-10 Toets je daden 

17 sep Galaten 6:11-18 Een nieuwe schepping 
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18 sep Lucas 14:25-35 Bereid je voor 

19 sep Lucas 15:1-10  Verloren 

20 sep Lucas 15:11-24 De zoon die terugkwam 

21 sep Lucas 15:25-32 De zoon die bleef 

22 sep Lucas 16:1-9 Slimme verkwisting 

23 sep Lucas 16:10-15  Volkomen toewijding 

24 sep Lucas 16:16-18 De wet blijft van kracht 

25 sep Lucas 16:19-31  Hoe komt een mens tot inkeer? 

26 sep Prediker 1:1-11  Kringloop 

27 sep Prediker 1:12-2:3 Wat heeft zin? 

28 sep Prediker 2:4-11 Genieten en twijfel 

29 sep Prediker 2:12-16 Sterfelijkheid 

30 sep Prediker 2:17-26 Waarvoor span je je in? 

1 okt Prediker 3:1-8 Loslaten 

2 okt Prediker 3:9-15 God geeft alles 

3 okt Prediker 3:16-22 Alles wordt stof 

4 okt Prediker 4:1-6 Tranen van onderdrukten 

5 okt Prediker 4:7-12 Samen is beter  

6 okt Prediker 4:13-16 Bewondering is vluchtig 

7 okt Prediker 4:17-5:6 Spaarzaam met woorden 

8 okt Prediker 5:7-11 Macht en rijkdom 

9 okt Prediker 5:12-19 Geniet het goede 

10 okt Prediker 6:1-6 Niet genieten = niet bestaan 

 
KERKKOOR 
In Memoriam 
Op 14 augustus hebben we als kerkkoor in een be-
wogen maar fijne dienst in het Crematorium in Usselo 
afscheid moeten nemen van ons trouwe koorlid en te-
nor Hans van Driel. 
Hans was lid sinds 1989 en beleefde de koorzang als 
een echte ontspanning. Mede door zijn opgewekte ka-
rakter was hij ook bij de leden een welkome aanwezi-
ge. 
Zijn gezondheid was al lang zorgelijk en daardoor kon 
hij ook vaak niet bij een optreden aanwezig zijn.  
Wij wensen zijn vrouw Femy en verdere familie veel 
sterkte bij het verwerken van dit plotselinge en veel te 
vroege afscheid. 
 
OPEN KERKDAGEN 2007 
Ook deze zomer zijn de openkerkdagen weer een 
succes gebleken. Er zijn veel bezoekers geweest en 
de reacties waren heel positief. Graag willen we ie-
dereen bedanken die, op welke manier dan ook, heeft 
bijgedragen aan dit mooie resultaat, want zonder die 
medewerking was het ons niet gelukt. 
De commissie openkerkdagen is nog op zoek naar 
enkele nieuwe leden voor de organisatie van de 
opendagen in de zomer van 2008. 
Voor info: Hermien Nijland tel.361952. 

De commissie openkerkdagen. 
 
15 SEPTEMBER FANCY-FAIR / ROMMELMARKT 
De tijd gaat snel; nog één week dan is de super gezel-
lige Fancy-Fair/Rommelmarkt er weer.  
Help je ieder jaar en ben je nog niet benaderd neem 
dan contact op met John Hofman. 
Voor die tijd moet er nog het één en ander gebeuren. 
Heb je je overtollige boeken nog niet uitgezocht? Doe 
het dan vlug. Je kunt ze altijd brengen in het dienst-
gebouw.  
In september worden er geen rommelmarktspullen 
meer opgehaald en ingenomen! 
De veertien dagen voor de Fancy-Fair/Rommelmarkt 
zijn nodig om te kunnen sorteren. 

Wat heeft de Fancy Fair/Rommelmarkt te bieden?  
Nou, de tweedehands markt, cadeauartikelen (zelf 
gemaakt), eigen gemaakte jams, bloemstukjes, boe-
kenstand, live muziek met harmonica spelers, gezellig 
terras met koffie/thee en frisdrank, een snack, oliebol-
len en natuurlijk weer de bekende veiling om 11:00 
uur.  
We hopen dat het een goede dag zal worden met 
mooi weer en gezelligheid.  

Een goede opbrengst moet het mogelijk maken de  
verlichting in de kerk te verbeteren. 

Fancy-Fair / Rommelmarkt commissie. 
 
Bij openkerkdagen en fancy fair worden gebreide pan-
lappen, poppen etc. gemaakt en verkocht door Jennie 
Wibbelink. Haar voorraad breikatoen is echter bijna 
op. Hebt u nog bruikbare hoeveelheden breikatoen 
over, dan is dat erg welkom bij: 

Mw. J. Wibbelink 
Holterweg 13 (parallelweg) 
tel 361908 

 

     
 
ZWO: de kerk in de wereld 
De kerk in Markelo is onderdeel van de kerk in Neder-
land en dat gaat nog verder: KERK WERELDWIJD. 
ZWO werkt mee aan deze wereldwijde kerk.  
Een voorbeeld is de wijze waarop we via “Kerk in Ac-
tie” het werk van de kerk in Bangladesh mede moge-
lijk maken.  
 Bangladesh  
Drinkwater, een aspirine en verse groente. Voor het 
Santali-volk in het noordwesten van Bangladesh is dit 
pure luxe. Veel kinderen lijden er aan ondervoeding 
en vitaminegebrek. Het drinkwater uit een van de wei-
nige bronnen, is vaak vervuild. Een eenvoudig middel 
tegen diarree kost al gauw een dagloon. Grote bevol-
kingsgroepen, zoals de Santali’s, zijn vaak landloos, 
hebben slecht betaald of geen werk.  
De Kerk van Bangladesh werd in 1972 opgericht en 
telt bijna twintigduizend leden. Deze kerk kan - dankzij 
steun vanuit o.a. Nederland - diaconale hulp aan arme 
bevolkingsgroepen geven en zij trekt zich het lot aan 
van de Santali's. Zij zette in 1985 ontwikkelings-
projecten op in het gebied waar de Santali’s wo-
nen. Het zijn projecten op het gebied van drinkwater-
voorziening, hygiëne, gezondheidsvoorlichting, micro-
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krediet en landbouw. Ook is er een speciale school 
opgezet voor de kinderen om hen Bengaals te leren 

spreken, zo-
dat ze toe-
gang krijgen 
tot het regu-
liere onder-
wijs. Het le-
ven van de 
Santali’s is 
drastisch ver-
anderd: er is 
nu gezond-

heidszorg, 
met een mo-
biele kliniek. 

Er zijn drinkwaterpompen die ze zelf met weinig mid-
delen kunnen onderhouden. Vrouwen hebben moes-
tuinen bij huis, zodat ze gezondere voeding krijgen. In 
elk dorp zijn gespreksgroepen over hygiëne en ge-
zondheid. 
 
De kerk en de wereld. Kerk in Actie helpt.  
 En wij? 
Het noodhulpfonds Kerk in Actie, de hulporganisatie 
van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft 125.000 
euro beschikbaar gesteld voor de slachtoffers van de 
overstromingen in Zuid-Azië. Met dit geld kunnen 
partnerorganisaties ter plaatse noodhulp verlenen en 
een begin maken met wederopbouw. Naar verwach-
ting zullen 12000 families baat hebben bij de hulp.  
In Nepal worden 8000 families voorzien van rijst, zout, 
kookolie en noodzakelijk huisraad. In Pakistan wordt 
aan 4000 families ondermeer voedselpakketten en 
medicijnen uitgedeeld. Ook in andere regio’s verlenen 
partnerorganisaties van ICCO en Kerk in Actie hulp.  
Er zal op korte termijn nog wel meer hulp nodig zijn. 
ZWO roept u op om het noodhulpfonds aan te vullen:  
Giro 34.07.08.441 ZWO Markelo  

Vermeld even: Noodhulp Azië. 
 
Giften Bloemendienst: hr. A.H. € 10 / mw. W. € 10 / 
fam H. € 20 / hr. A. € 5 / mw. B. € 5 / mw. P. € 10 / hr. N. 
€ 10 / hr. W. € 7 / mw. N. K.J. € 10 /  
hr. P. € 10 / mw. B. S. € 5 / hr. G. € 5 / fam M. € 5 

 
Giften 18 febr.  t/m 20 augustus: 
CvK / Kerk:           R-L. € 10 / S. €10 / N. € 10 / N. € 5 / S-
K. € 10 / H-V. € 10 / S-Z. € 10 / D. € 5 / K. € 20 /  
B-S. € 5 / S. € 5 / K. € 25 / B. € 10 / E-L. € 10 / A. € 10 / G-
R. € 50 / K-K. € 10 / S. € 10 / E-E. € 5 / Z. € 5 /  
E. € 10 / B-S. € 10 / K-K. € 20 / K. € 5 / A. € 10 /  
J. € 50 / K. € 50 / D-V. € 10 / L. € 50 / W. € 10 / 
D-V. € 5 / O-V. € 10 / K-O. € 10 / B. € 10 / O-O. € 10 /  
V. € 100 / J. € 10 / V. € 10 / P. € 10 / W-C. € 50 / 
V-W. € 10 / K-K. € 5 / n.n. € 10 / N-F. € 10 / K-O. € 50 / W-
K. € 10 /  

Orgelfonds:             B. 5,00 / n.n. 10,00 / B. 5,00 /  
Bloemendienst:       Kr. 10,00 /  D. 5,00 / P-S. 10,00 / V. 

10,00 / H. 10,00 / E. 5,00 /  K. 5,00 / K. 5,00 /  
B. 5,00 / H. 5,00 / P. 10,00 /  

Verjaardagsfonds:         R-Z. 10,00 / N-K. 5,00 /   
K-K. 10,00 / H-H. 10,00 / O-N. 5,00 / K. 5,00 /  J. 8,00 / K-L. 
10,00 / K. 10,00 / J.H.S. 5,00 / R. 10,00 /  
L-W. 10,00 / R-V. 5,00 /  

Onderhoudfonds:    B. 25,00 /  
Geluid:CD/K.radio:   R. 5,00 / D-V 5,00 /  
DIACONIE: alg.:        I. 20,00 / T. 5,00 / KT. 5,00 /  
B-K. 15,00 /  

Kalenders:                3 x totaal 10,50 
Bloemenfonds:         B. 10,00 / L. 5,00 / B. 10,00 /  
H. 10,00 / L. 5,00 / K. 15,00 / H-H. 5,00 / tB. 10,00 / W-H. 
10,00 / H. 10,00 / R-N. 5,00 / R. 10,00 / 
L-B. 10,00 / W-L. 5,00 / H. 5,00 / 

Pinksterbloemen:       H-R. 10,00 /  
 
Collecten: 
    CvK.      Diac.    Eindcollecten:       
29-06                            60,00      Diaconie   A’kamp  
01-07              43,78      43,78      115,05    CvK/Kerk 
01-07              26,13      26,12        56,45    CvK/Kerk  

     (Stokkum) 
08-07            102,49     102,49      264,00     

     Commissie Thema Diensten (Kösterskoele) 
15-07              47,00       47,00      128,25    Diaconie 
22-07              64,26       64,26      163,30    CvK/Kerk 
27-07                              71,20     Diaconie   A’kamp 
29-07              49,63       49,62      119,50    Diaconie 
05-08              43,41       43,41        90,80    CvK/Kerk 
12-08              59,78       59,77      102,02    Diaconie 
19-08              54,96       54,96      163,60    Zending 

    Guatemala 
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