
1                                  
 

86e jaargang, nr. 724 – maart 2009 

 Markelo’s Kerkblad 
 

Uitgave van de 
                     Protestantse Gemeente van Markelo 
             
 

MARTINUSKERK                        Internet: www.pkn-markelo.nl 
 

Wat houdt u overeind? 
 
Gisteren wandelde ik even buiten met de hond. De 
sneeuwklokjes staan al volop te pronken en ook de 
krokussen, tulpen en narcissen komen boven de 
grond. In het weiland zie ik molshopen. Verderop 
dartelen een paar lammetjes in de wei. Een aantal 
eenden loopt op een drafje achter elkaar aan om de 
vijver heen. Bij de beek zie ik een ijsvogeltje en twee 
meesjes vliegen een nestkastje binnen. Een houtduif 
vliegt met een paar takjes naar de grote den in de tuin 
van de buurvrouw. Daar zal een nest gebouwd 
worden. Het voorjaar begint. Nog even en je hoort de 
kikkers weer kwaken in de sloten en ziet hazen 
springen door de wei.  
 
Wat leven we toch in een wonderbaarlijke wereld, 
denk ik. De natuur gaat gewoon z’n gang. Ze heeft 
geen weet van de wereld waar veel mensen bang zijn 
voor de toekomst. Bang hun baan te verliezen. Hun 
huis te moeten verkopen of bang zijn dat hun 
aanvullend pensioen veel lager uit zal vallen dan 
verwacht. Het zijn voor veel mensen onzekere tijden.  
“Drie keer per jaar met vakantie zal er voorlopig wel 
niet meer inzitten”, vertelde mij vorige week iemand 
somber. Diezelfde dag had ik een gesprek met een 
alleenstaande moeder van drie kinderen die vertelde 
dat de eindafrekening van het gas hoger is uitgevallen 
dan verwacht, en ze alleen op zondag nog een stukje 
vlees eten. Achter in mijn auto stond gelukkig nog een 
pakket dat ik van iemand kreeg om weg te geven. Zo 
kunnen en moeten wij proberen elkaar overeind te 
houden.  
 
Vanmorgen las ik in een krant dat ondanks alle 
malaise de verwachting is dat er in Nederland voor het 
Paasfeest zo’n 500 miljoen euro zal worden 
uitgegeven. Wat een geld is dat dacht ik, voor een 
feest waarvan meer dan de helft van onze bevolking 
niet (meer) weet wat er eigenlijk gevierd wordt! Pasen? 
‘’Eh…..iets met eieren zoeken, of zo??’’  
 
‘’Tja, hoe leg je dat uit, denkt de evangelist Marcus, 
dat er met Pasen iets gebeurd is wat niet uit te leggen 
valt, maar wat mij telkens weer op de been helpt en 
overeind houdt?!’’ En dan begint hij te vertellen dat ’s 
morgens vroeg de zon opging…..Is dát nou zo’n 
wonder? Nou in bijbelse zin wel, de zon is in de bijbel 
het symbool van eeuwig leven.  

 
’s Avonds lijkt zij in het westen bloedrood te sterven, 
maar uit de dood, uit het donker verrijst ze elke 
morgen opnieuw. En geeft mensen de moed om op te 
staan en te geloven dat ook voor hen de nacht in hun 
leven zal wijken voor het licht!  De zon van Jezus 
daalde op de vrijdag van zijn sterven bloedrood in het 
graf. De nacht viel!  Maar dan lezen we: vroeg, op de 
eerste dag van de week, is Hij opgestaan: licht aan de 
horizon! Daarom noemen we de eerste dag van de 
week ZONdag, en vieren we in de kerk elke zondag 
Pasen. Jezus is net als de zon verrezen, en wij zingen: 
‘’door een nacht hoe zwart hoe dicht, voert Hij mij in ’t 
eeuwig licht!’’ Na elke nacht zal het tóch weer morgen 
worden! Zelfs na de donkerste nacht van de dood! Dát 
is Pasen.  
 
Kun je dat uileggen? Nee, dat valt niet 
wetenschappelijk uit te leggen, want dan krijg je van 
die heilloze discussies  over hoe een dode weer 
levend kan worden.  Het verhaal van de opstanding is 
een geloofsverhaal en dat kun je alleen uitleggen aan 
de hand van hoe mensen dat ervaren hebben. Dat ze 
die morgen iets beleefd hebben van: ‘en tóch leeft de 
Heer!’, en ze kwamen overeind!  Die vrouwen op die 
eerste zondag, bij zonsopkomst, die hebben toen tot in 
het diepst van hun ziel ervaren: Hij leeft!! Dat werd de 
meest kostbare schat in hun leven, en generatie op 
generatie is het doorverteld, eeuw in eeuw uit, aan 
steeds meer mensen: en dat heeft ook hen overeind 
gehouden! Zelfs al ging de zon wel eens bloedrood 
onder in hun leven, gebeurden er rampen: je verliest je 
baan, je partner laat je in de steek, of komt te 
overlijden, of die afschuwelijke ziekte in jouw lijf!  
 
De alleenstaande moeder vertelde mij hoe de zon voor 
haar en haar kinderen totaal onder ging toen haar man 
haar verliet. Maanden zat ik in de hoek op de bank. 
Verbijsterd dat ons dit overkwam. Ons huis moest 
worden verkocht en ik verhuisde met de kinderen naar 
een flat. En toch  ben ik weer overeind gekomen, 
vertelde ze. Dankzij geweldige mensen om mij heen. 
Die trouw blijven komen. Of een kaartje sturen, een 
bemoedigend knikje of schouderklopje. Een bosje  
 
Vervolg op p. 2 
 

PAASONTBIJT 
12 APRIL; KOMT U OOK !!!  
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 Kerkdiensten 
 
Woensdag 11 maart, Brookschole 
20.00 uur ds. M. Dijkstra, biddag 
collecte: diaconie en kerk 
 
Zondag 15 maart, dopen 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: diaconie 
 
Zondag 22 maart 
10.00 uur ds. J.R. Dijkema (Borne) 
collecte: diaconie: Roosevelthuis 
 
Vrijdag 27 maart, Anholtskamp 
19.00 uur mw. B. Beuving-Dannenberg 
collecte:  diaconie 
vervoer: Jennie Wibbelink, tel. 361908 
 
Zondag 29 maart, Martinuskerk 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte:  onderhoudsfonds 
 
Zondag 29 maart, Stokkum 
10.00 uur ds. H. Overdijk (De Lier) 
collecte: onderhoudsfonds 
 
Zondag 5 april, Palmzondag 
10.00 uur mw. J.W. Ruiterkamp-Klein  

Lebbink (Bathmen) 
collecte: orgelfonds 
 
Donderdag 9 april, Witte Donderdag 
19.30 uur da. J.D. Vedders-Dekker  
collecte: diaconie en kerk 
 
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag  
 
Anholtskamp, heilig avondmaal 
16.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte:  diaconie 
 
Martinuskerk 
19.30 uur ds. W.J. van der Waal 
 
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag 
21.00 uur ds. M. Dijkstra 
 
Zondag 12 april, Pasen 
9.00 uur Paasontbijt zondagsschool 
collecte: diaconie 
10.30 uur ds. M. Dijkstra, met kerkkoor 
collecte: kerk, paascollecte 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten, kindernevendienst en zondagsschool 
voor 4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp is er 
zondagsschool in Elsen en Stokkum.  
 
 
 

Vervolg meditatie p. 1 
krokussen zonder afzender aan de knop van de 
voordeur. Door al deze mensen voel ik dat de 
opgestane Heer dichtbij mij is, mij draagt! Zo werd het 
weer licht in haar leven. Bij mij op de kast ligt een 
psalmboekje. Dit is het psalmboekje van mijn 
schoonmoeder. Voor haar was het geloof heel 
kostbaar. Het hield haar op de been, ook toen ze wist 
dat ze nog maar enkele uren te leven had. "Jezus leeft 
en ik met hem", waren haar laatste woorden. Als ik 
achter m'n bureau zit te piekeren na een gesprek met 
mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk 
hebben, dan denk ik: Jezus lééft…!! Dag aan dag 
draagt Hij ons! Dat houdt mij op de been! 
Dini Beuving-Dannenberg 
 
JEUGDKERK 
Op de derde zondag van de maand (15 maart) is er voor 
tieners van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 
10.00 tot 11.00 uur. Op 22 maart wordt de film 'Amazing 
grace' getoond. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Anholtskamp: Op 27 maart leidt Dini Beuving de zangavond. 
Op 10 april is er gelegenheid om het avondmaal te vieren. 
Wie zich verbonden weet met Christus is welkom.  
 
Biddag: Op 11 maart is er om 20.00 uur dienst in de  
Brookschole, waar we met elkaar hopen stil te staan bij 
biddag voor gewas en arbeid. U bent van harte welkom.  
 
Buurtdienst Stokkum: Bij zijn vertrek is ds. Henk Overdijk 
een tegoedbon gegeven voor een weekend in de 
Hoestinkhof. Er zat wel het verzoek bij of hij dit met een 
buurtdienst wilde combineren. Dat heeft hij toegezegd en 
eind maart is het zover. U bent van harte welkom. Een 
goede gelegenheid om bij te praten.  
 
Doopdienst: Zondag 15 maart worden voor zover bekend 
vier kinderen gedoopt. De eerstvolgende keer is op 10 mei 
gepland, eveneens met mij als voorganger.  
 
Stille Week, Pasen 
Met Palmzondag worden boekjes uitgedeeld om te 
gebruiken als bezinningsmateriaal in de week voor Pasen. 
Naast verwijzingen naar bijbelteksten staan er enkele 
gedichten en korte overwegingen in. Om thuis te gebruiken. 
Dit is een initiatief van de ZWO-groep. 
Vanaf de donderdag is er elke avond een viering in de 
Martinuskerk. De donderdag in combinatie met zittend 
avondmaal. Op de vrijdag heeft het een sober karakter. Dat 
geldt ook voor de zaterdag, maar op het eind verwijst het 
aangestoken licht naar de dag van de opstanding. Met 
Pasen zal dat worden bevestigd met het binnendragen van 
de nieuwe paaskaars. Daar gaat een feestelijk ontbijt aan 
vooraf, georganiseerd door de zondagsschool. Ieder jaar 
komen er meer gasten bij. Zo ook nu? De aanwezigheid van 
het kerkkoor geeft de paasdienst een feestelijk tintje. We 
hopen op de komst van velen. 
 
HUISKAMER VAN DE KERK  
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting bij een 
kop koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrou-
wen nodigen u van harte uit om langs te komen. MD 
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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 
Na een steeds verder afnemende gezondheid legde 
Gerrit ter Hofte zich er ten slotte bij neer dat zijn leven 
ten einde liep. Terug uit het ziekenhuis stierf hij thuis 
aan de Fokkerstraat op 8 februari, omringd door vrouw 
en kinderen. Hij is 71 jaar geworden. Gerrit werd 
geboren aan de Winterkamperweg, waar hij opgroeide 
met vier zussen en een broer. Zijn ouders vormden de 
boerderij 'Het Schouwink' om tot een camping. Een 
van de gasten werd een fam. de Jong uit 
Scheveningen. Hun 17-jarige dochter Hanneke werd 
verliefd op die al wat oudere wat verlegen knaap, die 
met paard en wagen het afval ophaalde. Ze zouden 
elkaar niet meer loslaten. Uit hun huwelijk werden vier 
zoons en een dochter geboren. Ze zetten de camping 
voort totdat hij er om gezondheidsredenen mee moest 
stoppen. Gerrit viel terug op werk dat hij direct na zijn 
diensttijd ook had gedaan: hij begon een 
timmermansbedrijf. Ze verhuisden naar het dorp. 
Enige jaren hadden ze een wormenkwekerij. Vanaf 
2000 was het gedaan met officieel werk, al bleef hij tot 
bijna het einde toe met zijn handen bezig. Hij wilde niet 
van opgeven weten, bedacht steeds weer een 
oplossing voor problemen. Als het even kon, was hij 
buiten, want hij hield van de natuur en paarden en 
honden in het bijzonder. Op de zondag volgend op de 
crematie schreef Hanneke zijn naam in het 
gedachtenisboek: Gerrit Jan Bernardus ter Hofte, in 
vertrouwen op de woorden van Jesaja 43: Vrees niet, 
want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, 
gij zijt Mijn.  
 
VRIJE DAGEN 
Van woensdag 15 tot en met dinsdag 21 april neem ik 
vrij. Indien het nodig mocht zijn, kan een beroep 
worden gedaan op Dini Beuving. Zij is zelf van 12 tot 
14 april weg. Mocht ook zij niet kunnen waarnemen, 
dan hoop ik dat collega's beschikbaar zijn.  
 
Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra 
 

Wijk Zuid 
Pastoraal werker: D. Beuving-Dannenberg 

Vennekesweg 10 
Telefonisch spreekuur: 

ma. t/m do 8.00 – 9.30 en 18.30 – 19.00 uur 
tel. 263686; email: dinibeuving@yahoo.com 

 
 
GEBOREN 
Henri en Anja Stokreef van de Rouwelaarsdijk 1a zijn 
dolblij met de geboorte van hun zoon Lars. Op 23 
januari is hij geboren. De op de geboortekaart 
afgebeelde ooievaar is kennelijk in de buurt gebleven, 
want aan de Kappelaarsdijk 7a werden Han en Karin 

Jansen op 21 februari verrast met de komst van een 
meisje, dat ze de naam Marlou gaven. Zo te zien aan 
het plaatje dat hun kaart siert, is deze ooievaar aan 
rust toe. In hoeverre dat nog geldt voor de beide 
moeders, is me niet bekend. Maar de ervaring leert dat 
zowel de mama als de papa een aardige kans lopen 
op onderbroken nachten, zo lang de kleine behoefte 
heeft aan voeding in de nacht of om een andere reden 
in de stille uurtjes van zich laat horen. We willen allen 
van harte feliciteren met hun geschenk en wensen 
zowel Lars als Marlou Gods zegen toe. MD 
 
WIJ GEDENKEN 
De boom is gevallen. Zo is gereageerd op het 
overlijden van Teunis Roeterdink op 3 februari in het 
ziekenhuis in Deventer. Een passend beeld voor 
iemand, die van jongs af aan bezig is geweest met 
bomen en hout. Hij deed dat vooral in zijn vrije tijd, 
want het echte werk bestond uit het houden van een 
boerderij met koeien en later alleen nog varkens op 
erve 'De Zweer' aan de Larenseweg 15, zijn 
geboorteplek. Zonder zijn vrouw Dina Zendman van de 
Seinenweg was hem dat vast niet gelukt, met wie hij al 
op jonge leeftijd was getrouwd. Zij was een boerin in 
hart en nieren, terwijl Teunis ook graag op pad was, 
bijvoorbeeld om aan bouwmateriaal te komen. Dat 
verwerkte hij dan op het eigen erf of bracht het bij 
anderen. Je kon hem altijd vragen voor een klusje 
elders. Hij hield van de reizen, die later zijn gemaakt, 
en het contact met mensen. Hij was positief ingesteld, 
recht door zee en bezat humor. Zijn slechter wordende 
gezondheid begon hem in de latere jaren meer parten 
te spelen. Toen hij niet meer opknapte kon hij zich 
daar als 80-jarige bij neerleggen. Hij had een goed 
leven gehad.  
Teunis kwam uit een gezin met nog twee zussen en 
een broer. Zelf kregen ze drie zoons en twee dochters. 
Een van de kinderen boert nog altijd op de plek 
waarvan de eerst aanwezige Roeterdink 125 jaar terug 
had gezegd: 'n koeweide bie huus en 'n hekke d'r veur, 
doar ku'j het goed doen. Op 11 januari hadden ze bij 
dat tijdvak stil willen staan, maar dat is door de 
omstandigheden niet doorgegaan. Nu kwamen we 
bijeen in de Martinuskerk om hem te gedenken, 
waarna we zijn lichaam te ruste legden op de 
Markelose begraafplaats in vertrouwen op Jezus, die 
zegt: wie in Mij gelooft zal leven. MD 
 
Dinsdag 10 februari overleed Gerrit Hendrik Stokreef 
in het Deventer ziekenhuis in de leeftijd van 69 jaar. 
De laatste jaren van zijn leven waren moeizaam. Door 
de longemfyseem waar hij aan leed werd ademhalen 
steeds moeilijker en uiteindelijk was hij volledig 
afhankelijk van de zuurstofapparatuur. Een paar dagen 
voor zijn overlijden op zaterdag 7 februari jl. vierde hij 
zijn 69e verjaardag. Familie, vrienden en buren 
kwamen op bezoek. Een kamer vol met mensen. 
Precies een week later op zaterdag 14 februari namen 
wij in het dienstgebouw afscheid van hem in een 
dienst waarin zijn kinderen, kleinkinderen en 
schoonzuster vertelden welke betekenis hij in hun 
leven heeft gehad. Hoe hij in de goede dagen geen 
feestje, geen bruiloft oversloeg. Maar ook hoe zwaar 
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de laatste jaren zijn geweest voor hem. Jaren waarin 
Gerrit Stokreef, die helemaal niet van veranderingen 
hield, door verminderde gezondheid steeds opnieuw 
de kracht vond om grenzen te verleggen om ondanks 
zijn ziekte, toch plezier in het leven te houden. Met 
paarden, een scooter en later een scootmobiel trok hij 
er op uit. Hoe hij genoot van zijn vier kleinkinderen. 
Niks was hem te dol. En hoe hij tot het laatst toe de 
moed er in probeerde te houden. Vol bewondering 
voor zijn doorzettingsvermogen tijdens zijn ziekte 
stond er dan ook terecht boven aan de rouwkaart. 
Naast het verdriet en gemis is er bij zijn vrouw en 
kinderen ook vrede dat zijn lijden over is. Geen 
benauwdheid meer. Uit de bijbel lazen we het verhaal 
over de bruiloft in Kana waar Jezus water in wijn 
veranderde. De wijn staat in het verhaal voor de 
vreugde van het leven in al zijn vormen.  De wijn die 
op is,  plaatst de bruiloftsgasten vanuit de vreugde 
midden in de dagelijkse werkelijkheid waar het leven 
zich aandient met een lach en een traan. Een 
werkelijkheid waar kinderen geboren worden en 
mensen huwen. Een werkelijkheid echter ook waar 
mensen ziekte overkomt. Waar mensen overlijden. 
Blijdschap en verdriet kunnen, zo ervoeren wij ook nu, 
onwerkelijk dicht bij elkaar liggen. De trouwtekst van 
Jo Wanink en Gerrit Stokreef op 1 oktober 1965 
luidde: Wentel uw weg op de Heer en vertrouw Hem ( 
Psalm 37:5). Leg je leven in de handen van de 
HEER, vertrouw op Hem,  staat er in de nieuwe 
bijbelvertaling. Met deze tekst legden wij het leven van 
Gerrit Hendrik Stokreef in de handen van de Eeuwige 
die niet loslaat wat zijn hand begon. Die water in wijn 
kan doen veranderen! 
Trooste de Heer zijn vrouw Jo, zijn zonen, 
schoondochters en de kleinkinderen, oom Gerrit, zijn 
zusters, allen die Gerrit Stokreef zullen missen. 
DB 

OM TE DOEN 
 
Schouderklopje 
Knipoogje 
Bloemetje   
Waardering 
Warme hand 
Vriendelijk woord 
Glimlach 
Bedankje 
Vertrouwen 
Moed geven 
Brief 
Fijn gesprek 
Blij gezicht 
Bedankt voor wat je geeft, 
Bedankt voor wat je neemt. 
Je bent geweldig. 
Lieve medemens 
't zijn de kleine dingen 
die het doen! 
 

VRIJE DAGEN  
Dini Beuving is een aantal dagen weg en wel van 12 
tot 14 april. Zo nodig is er vervanging geregeld. MD 
 

Kerkenraad 
 
VERSLAG VERGADERING 4 FEBRUARI 
•••• Afscheid: Harm Linde bedankt Johan 

Dondertman en Benno Vedders voor de positieve 
wijze waarop zij hun ambt van ouderling 
kerkrentmeester respectievelijk diaken invulling 
hebben gegeven. Na een kop koffie met door hen 
ingebrachte koek nemen we afscheid. Hun termijn 
zit erop. Maar misschien kunnen we later nog eens 
een beroep op hen doen. 

•••• Verkiezing dagelijks bestuur: Bij acclamatie 
wordt het huidige moderamen herkozen met Harm 
Linde als voorzitter en Jan Haas als scriba. De 
enige wisseling is dat Bé Hemeltjen erin komt als 
diaken als vervanger van Benno. 

•••• Evaluatie kerkdiensten:  We lopen de diensten 
langs, dit keer een hele reeks, beginnend bij 11 
december. De volkskerstzang had volgens 
enkelen een aantal liederen, dat nog te onbekend 
was bij het grote publiek, een aandachtspunt voor 
de volgende keer. Bij de kerstviering in de 
Anholtskamp was het taxivervoer met mensen 
vanaf de Esch niet goed afgestemd op de 
aanvangstijd van de viering. Daardoor kwamen 
sommigen te laat binnen. Een punt om te 
verbeteren. Met de Oudejaarsdienst was de 
opkomst gering. Dat gold helemaal voor de 
avonddienst van 25 januari in de week van de 
eenheid van de kerken: de dienstdoende 
ouderlingen en diakenen niet meegerekend 
kwamen er slechts 9 bezoekers. Gaan we hier nog 
mee door? Ooit zijn er oecumenische diensten 
gehouden met deelname van hier woonachtige 
rooms-katholieken. Zou zoiets nog werken? Een 
agendapunt voor een volgende vergadering.  

•••• Beroepingswerk: Op 8 februari zullen de 
hoorcommissies voor het eerst op pad om een 
kerkdienst elders in het land te bezoeken.  

•••• Beleidsplan: Het wordt tijd om het tot 2008 
lopende beleidsplan te vernieuwen. Naast de 
predikant nemen Hanneke Ziggers als ouderling, 
Henk Zomer als diaken en Martin Verbeek als 
ouderling-kerkrentmeester zitting in een 
commissie, dat zich daarmee bezig zal houden. 
De jeugdraad werkt intussen aan een nieuw 
beleidsplan voor het jeugdwerk.  

•••• Bezinningsmateriaal Stille Week: De ZWO-
groep zal naar voorbeeld van andere gemeenten 
een boekje samenstellen met gebeden, gedichten 
en overwegingen ter bezinning in de week voor 
Pasen. De gemeente is gevraagd om passende 
teksten. 

•••• Ambtsdragers: In 2010 treden 9 ambtsdragers af 
van wie er 4 herkiesbaar zijn.  

•••• Fruitbakjes: Over het algemeen is de actie met 
fruitbakjes goed gegaan, maar enkele adressen 
zijn over het hoofd gezien of hebben om 
onbekende redenen geen fruitbakje ontvangen. In 
het ene geval is dat alsnog gebeurd, in het andere 
geval werd dat te laat duidelijk. 
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•••• Kerstpakketten:  De diaconie heeft meegedaan 
met andere kerken in de Hof van Twente om totaal 
150 kerstpakketten te laten bezorgen op adressen, 
die door de burgerlijke gemeente waren 
uitgezocht.  

•••• Godsdienstonderwijs: Er komt weer 
overheidsgeld beschikbaar om 
godsdienstonderwijs te geven op de openbare 
basisscholen. 

•••• Actie kerkbalans: Het voorlopige resultaat op het 
eind van de inleveravond mocht er zijn: € 182.765.  

•••• Samenwerking gemeenten en predikanten: Op 
de classicale vergadering van 28 januari in 
Hengelo is door de scriba van de PKN, dr. A.J. 
Plaisier, een toelichting gegeven op het rapport 
van de commissie Veerman: De wissel voorbij. 
Een pleidooi wordt gehouden voor meer 
samenwerking tussen gemeenten en predikanten 
als reactie op het dalend aantal leden en de 
hiermee verbonden zorg om een plaatselijke 
gemeente draaiende te houden. MD 

 
HULP AAN GAZA 
Op de gemeenteavond van 25 februari vertelde Henk 
Zomer over zijn ervaringen in Israël en de Palestijnse 
gebieden met behulp van een powerpointpresentatie. 
In 2001 was hij enkele maanden als waarnemer van 
"United Civilians for Peace" in Israël, de Westelijke 
Jordaanoever, de Golan en Gaza. Het was een 
interessante avond met beelden en informatie die het 
conflict aldaar verhelderden. Toch mooi, dat je 
ervaringsdeskundigen zo vlakbij huis hebt, was een 
van de in de wandelgangen gehoorde reacties. ICCO 
en Kerk-in-actie hebben 80.000 euro beschikbaar 
gesteld voor humanitaire hulp in Gaza. Aan het eind 
van de avond is aan dat bedrag een bescheiden 
bijdrage van zo'n 40 euro aan vrije giften toegevoegd. 
MD  
 

Kerkrentmeesters 
 
OPBRENGST ACTIE KERKBALANS 
Op de inleveravond van de actie kerkbalans op 
dinsdag 3 februari is gebleken dat de gemeente, 
ondanks de slechte economische berichten, erg 
meelevend is. Nadat alle toezeggingen waren geteld, 
stond de teller om 22.30 uur  op een totaalbedrag van 
bijna € 183.000,-. Zoals elk jaar het geval is, komen er 
ook na de inleveravond nog toezeggingen binnen 
druppelen. De huidige stand is een totaal bedrag aan 
toezeggingen van € 196.000,-, dit bedrag is nagenoeg 
vergelijkbaar met 2008. Of de beoogde doorbraak van 
€ 200.000,- gehaald gaat worden is dus nog even de 
vraag. 
Het moge duidelijk zijn dat wij met dit resultaat 
uitermate tevreden zijn. Bij deze een woord van dank 
aan iedereen die heeft bijgedragen en aan de meer 
dan 120 vrijwilligers die aan de actie kerkbalans 2009 
hebben meegeholpen. Zonder de hulp van al die 
vrijwilligers en uw financiële ondersteuning zouden wij 
de kerk met haar dienstencentrum en al haar 

dienstverlening niet in stand kunnen houden. Wij 
vinden het fijn op uw steun te kunnen rekenen. CvK 
 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

 
                    6 TOT 9 JAAR  

 
 
12 maart  Bakken maar….. 
26 Maart   Kleurige kuikentjes 
 

Groetjes Janet, Dewi en Hettie 
    

  9 TOT 12 JAAR  

 
 
12 maart  Pennenbakje 
26 Maart  Gevuld eitje 
 
 
 Groetjes Joanne, Madieke en Margot 
 
 
Van de zondagsschool, 

De Zondagsschool  
nodigt u allen uit : 
 
Waarvoor?  het paasontbijt 
Wanneer?  zondag 12 april om 9 uur 
Waar?  dienstgebouw 
 
Op zondagmorgen 12 april, eerste paasdag, 
organiseert de Zondagsschool weer haar jaarlijks 
terugkerende paasontbijt. De kinderen zijn momenteel 
al druk bezig met de voorbereidingen, maar welke dat 
zijn houden we nog even geheim. Zijn jullie 
benieuwd… schuif dan gewoon bij ons aan. Er is 
genoeg voor iedereen! 
  
Daar er diverse bestellingen geplaatst dienen te 
worden zouden wij jullie willen verzoeken je voortijdig 
(uiterlijk 9 april) op te geven bij één van de 
onderstaande personen : 

Waar:   Dienstgebouw 
Hoe laat?    Van 18.30 uur 
                   tot 19.30 uur 
Onkosten: € 0,75 per keer 
Wanneer? Zie onderstaand 
                   programma 

Waar:   Dienstgebouw 
Hoe laat?    Van 18.30 uur 
                   tot 19.30 uur 
Onkosten: € 0,75 per keer 
Wanneer? Zie onderstaand  
                   programma 
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• Hettie Hollander  
tel. 362351    

• Alies ten Hove 
 tel. 363334 
 
 

 
 

Wij hopen dat we ook dit jaar weer 
mogen rekenen op jullie komst!!! 

 
 
Palmzondag 

In verband met de feestelijkheden op palmzondag is er 
op zondag 5 april GEEN Zondagsschool. 
  
TIEN Zondagsschool kinderen, die waren niet verlegen, 
één zei opeens de kerk vaarwel. 
Toen waren er nog maar negen. 
NEGEN Zondagsschool kinderen, van hen werd veel verwacht, 
één liep toch liever langs de straat. 
Toen waren er nog maar acht.                               
ACHT Zondagsschool kinderen, ze moesten leren vergeven, 
één had daar grote moeite mee, 
toen waren er nog maar zeven.                           
ZEVEN Zondagsschool kinderen, die lazen elkaar de les, 
één werd heel boos en zei: Doei, 
toen waren er nog maar zes.                                    
ZES Zondagsschool kinderen, actief en in bedrijf, 
één had er plots geen zin meer in, 
toen waren er nog maar vijf.                                      
VIJF Zondagsschool kinderen, aan ‘t werk met veel plezier, 
één kreeg niet altijd wat hij vroeg, 
toen waren er nog maar vier.                                   
VIER Zondagsschool kinderen, die zongen een melodie, 
één kon niet bij een hoge toon, 
toen waren er nog maar drie.                                            
DRIE Zondagsschool kinderen, elk had zo zijn idee, 
één werd in het clubblad niet genoemd, 
toen waren er nog maar twee.                                
TWEE Zondagsschool kinderen, je zag het al meteen, 
één had zo vaak een kwade bui, 
toen was er nog maar één.                                       
EEN Zondagsschool kind nam toen zijn vriendje mee, 
ze kwamen samen in de kerk, 
toen waren er weer twee.  
TWEE Zondagsschool kinderen verwachtten het van Boven, 
en hoe groot hun aantal werd, 
dat is niet te geloven!!! 
  
Zondagsschool Markelo iedere zondag van 10 tot 11 
uur in het dienstgebouw, Stokkum en Elsen voor 
iedereen tussen de 4 en 12 jaar.  
 
FILM BIJ JEUGDKERK: AMAZING GRACE 
Op zondag 22 maart wordt een film gedraaid, dat gaat 
over de strijd tegen slavenhandel in het Engeland van 
de negentiende eeuw. De bijeenkomst begint om 
10.00 uur in het dienstgebouw en duurt tot ongeveer 
11.30 uur. Het is bedoeld voor 12 tot 16-jarigen. Ook 
zij, die nog niet eerder zijn geweest, maar wel willen 
komen kijken, zijn welkom. Inlichtingen bij Aafke 
Dijkstra (tel. 361238) en Wilma Roeterdink (362832).  
 
AMAZING GRACE vertelt het inspirerende en waar 
gebeurde verhaal van de Brit William Wilberforce. 

Deze negentiende-eeuwse parlementariër ging de 
strijd aan tegen de slavenhandel in zijn land. In een 
periode waarin deze handel niet alleen werd 
geaccepteerd maar ook noodzakelijk geacht voor de 
economie, durfden Wilberforce en zijn medestanders 
zich uit te spreken tegen dit enorme onrecht. Het 
gevecht was lang en moeizaam, maar zorgde voor een 
keerpunt in de Britse geschiedenis en leidde tot 
vrijheid voor velen. (www.eo.nl/amazinggrace, zie ook 
www.amazinggracemovie.com.) 
 

Algemeen 
 

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 
Nieuws van de tuinclub 
 
TORTELDUIFJES  MAKEN  
Op dinsdag 17 maart  komen wij ‘s morgens om 9.30 
uur op ons vaste plekje bij de fam. Ten Hove bijeen. 
We gaan enkele tortelduifjes maken van klei en een 
doosje van ribkarton om ze in te doen. Heel 
gemakkelijk en leuk om te doen. 
Dit is een leuk cadeautje om met geld of een opgerold 
briefje erin, als geschenk te gegeven aan b.v. een 
bruidspaar, in plaats van een enveloppe met inhoud.  
Een keer wat anders! 
De kleine vogeltjes kunt u ook maken om er een 
bloemstukje mee te versieren.  
Opgave is mogelijk door  even te bellen met Alies 
363334 of Diny 361811. 
 
SHOW VAN TOGA'S 
Op woensdag 18 maart  zal de Catwalkgroep uit 
Ugchelen een presentatie verzorgen met het 
onderwerp: Toga’s door de eeuwen heen . 
Wat is er zo bijzonder aan de toga’s van de 
predikanten? Hoe kleedden ze zich dan wel? 
Op die kleding is in de loop van de tijd de mode van 
toepassing, waar het behoudende kerkvolk de nodige 
moeite mee had. 
We maken een tocht door de geschiedenis en ervaren 
daarbij iets van de spanningen, zoals in de tijd van de 
lange haardracht en later in de 18e eeuw de z.g. 
pruikentijd met zijn weelderige kleding. Sinds het 
midden van de 18e eeuw tot ver in de 19e eeuw, 
gingen de meeste predikanten gekleed in een lange 
mantel en bef, kuitbroek en op het hoofd een 
driekanten steek.   
In de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstond naast de 
centrale plaats van de preek steeds meer aandacht 
voor het vierend karakter van de kerkdienst met de 
erbij behorende symboliek: liturgische gewaden met 
stola’s in de kleuren van het kerkelijk jaar zien we weer 
terugkomen, zo is de cirkel weer gesloten. 
We hebben 12 'dressmen' en 1 'dresswoman' bereid 
gevonden om hun medewerking te verlenen aan deze 
avond. 
Dominee Dijkstra en Mevr. Beuving-Dannenberg 
hebben ook hun medewerking inmiddels  toegezegd. 
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Dus 13 figuren met als laatste “De vrouw in het ambt”. 
Vrouwen vervulden in de evangeliën een prominente 
rol. Van de belangrijke heilsfeiten waren juist de 
vrouwen rond Jezus als eerste getuige! 
Oud Markelose Mevr. Bea Rigterink-Geurtsen zal de 
presentatie voor ons verzorgen. 
We beginnen om 20.00 uur  in het Dienstgebouw van 
de Martinuskerk te Markelo. 
We hopen  veel leden en dames die weleens willen 
kennismaken met de HVV op deze avond te mogen 
begroeten. 
 
TUINCLUB HVG: PAASBLOEMSTUKJE 
Op dinsdag 31 maart gaan we ’s morgens  of  ’s 
middags bij de fam. Ten Hove weer ons 
paasbloemstukje maken, waaraan iedereen mag 
deelnemen. 
Op de verenigingsavond van woensdag 18 maart kunt 
u het voorbeeld bekijken en u kunt zich dan ook opge-
ven of even bellen met Alies 363334 of Diny 361811. 

PAASVIERING 
Op dinsdag 7 april  is onze Paasviering in het 
Dienstgebouw van de Martinuskerk. 
Wij beginnen om  20.00 uur. 
Op deze avond zal het Eibergsch Vocaal Ensemble 
zijn medewerking verlenen. 
De titel van het  programma is:  
 ‘In het licht van Pasen’ 
Voor de pauze zingen en lezen we over de lijdenstijd, 
na de pauze over Pasen. 
Rond het paasevangelie lezen we gedichten, zingt het 
ensemble, o.a negro-spirituals, musical en tussendoor 
is er samenzang. 
Wij hopen op een zinvolle Paasviering en dat we veel 
van onze leden op deze avond mogen begroeten. 
     Het bestuur. 
 

  
 
Plannen voor herziening van De Nieuwe 
Bijbelvertaling. 
 
Het Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG) en de 
Katholieke Bijbelstichting zijn van plan De Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV) te herzien. 
In een brief aan de kerken zijn de plannen voor de 
herziening aangekondigd. 
De doelstelling is  om de vertaling waar nodig op 
detailniveau te verbeteren, zonder de opzet van de 
vertaling te wijzigen. 
De bestaande vertaalprincipes en –regels blijven 
gehandhaafd en ook het oorspronkelijke karakter van 
de NBV als ‘brontekstgetrouwe en doeltaalgerichte’ 
bijbelvertaling blijft bewaard. 
De herziene versie van de NBV zal uiterlijk in 2016 
beschikbaar komen 

Sinds de verschijning in 2004 zijn er meer dan 850.000 
exemplaren van de NBV verkocht. 
Vanuit deze grote groep kopers en gebruikers is een 
aantal suggesties tot verbetering gedaan. 
Uiteraard zijn type- en zetfouten reeds verbeterd in 
nieuwe drukken en op internet. 
Daarnaast is in 2007 een eerste, lichte correctie van 
de NBV-tekst afgerond. De spelling is daarin aange-
past aan de spellingregels die op 1 september 2006 
zijn ingevoerd. Ook zijn op verschillende plaatsen 
teksten beter op elkaar afgestemd.    
Op www.nbv.nl is de brief aan de kerken te lezen. 
De brief bevat een bijlage waarin tien voorbeelden van 
teksten staan die mogelijk herzien worden. 
Ook deze voorbeelden zijn op de site te vinden. 
Werkgroep NBG Markelo 
 

 
maandag 9 maart 2 Petrus 2:1-10a 
dinsdag 10 maart 2 Petrus 2:10b-22 
woensdag 11 maart Marcus 4:1-9 
donderdag 12 maart Marcus 4:10-20 
vrijdag 13 maart 2 Petrus 3:1-9 
zaterdag 14 maart 2 Petrus 3:10-18 
zondag 15 maart Psalm 19 
maandag 16 maart Johannes 2:13-22 
dinsdag 17 maart Zacharia 7:1-14 
woensdag 18 maart Zacharia 8:1-8 
donderdag 19 maart Zacharia 8:9-17 
vrijdag 20 maart Zacharia 8:18-23 
zaterdag 21 maart Johannes 2:23-3:13 
zondag 22 maart Johannes 3:14-21 
maandag 23 maart Hebreeën 1:1-14 
dinsdag 24 maart Hebreeën 2:1-9 
woensdag 25 maart Hebreeën 2:10-18 
donderdag 26 maart Hebreeën 3:1-19 
vrijdag 27 maart Hebreeën 4:1-13 
zaterdag 28 maart Hebreeën 4:14-5:10 
zondag 29 maart Hebreeën 5:11-6:8 
maandag 30 maart Hebreeën 6:9-20 
dinsdag 31 maart Hebreeën 7:1-10 
woensdag 1 april Hebreeën 7:11-28 
donderdag 2 april Hebreeën 8:1-13 
vrijdag 3 april Hebreeën 9:1-14 
zaterdag 4 april Hebreeën 9:15-28 
zondag 5 april Hebreeën 10:1-18 
maandag 6 april Marcus 11:1-11 
dinsdag 7 april Marcus 11:12-25 
woensdag 8 april Marcus 14:1-11 
donderdag 9 april Marcus 14:12-52 
vrijdag 10 april Marcus 14:53-15:39 
zaterdag 11 april Marcus 15:40-47 
zondag 12 april Marcus 16:1-8 
maandag 13 april Marcus 16:9-20 
dinsdag 14 april Romeinen 6:1-14 
woensdag 15 april Romeinen 6:15-23 
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PAASGROETEN 
Elk jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie. 
Kerkleden sturen rond Pasen ter bemoediging een 
paasgroet. Deze Paasgroet is gericht aan  mensen in 
Nederlandse gevangenissen. 
Dit jaar kunt u vanaf 15 maart paasgroetenkaarten 
versturen met het thema: “Zien met  nieuwe ogen” 
De kaarten met ‘nieuwe 
ogen’ laten zien, dat je 
soms je ogen niet kunt 
geloven. Zoals de 
vrouwen die de 
opgestane Heer in de 
tuin zagen. Dat kon toch 
niet waar zijn.  
Maar misschien heb je 
om God te zien wel heel bijzondere ogen nodig.  
Jonge gedetineerden dachten na over vragen als: hoe 
kijk je? Hoe kijk je naar jezelf. Wat ben jij in de ogen 
van God? En hoe kijk je dan naar anderen? 
De dubbele kaart bestaat uit twee kaarten die los 
gerist kunnen worden. De bovenste kaart is voor de 
gevangene zelf: daar kunt u een persoonlijke groet, 
een gebed of gedicht op schrijven. Bijvoorbeeld:  
U wordt niet vergeten. Put moed uit deze 
wetenschap. 
Of: 
De beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de 
hoop niet. 
Schrijf ook uw eigen adres niet op de kaart, meer dan 
een naam is niet nodig. Op de onderste kaart  schrijft u 
niets, u plakt er alleen een postzegel op. Zo kan de 
gevangene zelf deze kaart versturen naar zijn familie 
of vrienden. Gevangenen zijn blij met deze kaarten. 
Soms helpt het hen net over de drempel heen om 
weer contact te zoeken met hun familie of vrienden. 
De justitiepredikanten delen de kaarten uit tijdens een 
dienst of een bezoek. 
De kaarten moeten anoniem  worden verzonden  
omdat ook gevangenen privacy belangrijk vinden. 
Gemeenteleden vinden het vaak erg onpersoonlijk om 
een anoniem iemand een kaart te sturen, maar achter 
elke ‘onpersoonlijke’ Paasgroet  gaat toch echt een 
‘persoon’ schuil die behoefte heeft aan een teken van 
leven. 
Vooral voor criminele gevangenen is dat bijzonder:  Zij 
zien ‘de kerkmensen’ nogal eens als een buitenwereld 
die hen niet moet, en hen afwijst. Zij vinden het 
geweldig dat de kaarten zijn gemaakt door ‘mensen 
van hun slag’, dit jaar door gevangenen uit de 
Koepelgevangenis te Breda.  
Wat kosten de kaarten ?  
Prijzen van de enkele kaarten 
10 – 24 ex. à € 0,35  / 25 – 99 ex. à € 0,33  / 100 – 249 ex. à 
€ 0,25 
Prijzen van de dubbele kaarten 
10 – 24 ex. à € 0,65 / 25 – 99 ex. à € 0,60  /  100 – 249 ex. à 
€ 0,50 

Verzendkosten 
Bestellingen boven € 24,-: geen verzendkosten. Bestellingen 
tot € 24,- : € 1,76 verzendkosten, ongeacht het aantal be-
stelde kaarten. Bestellingen van minder dan 10 kaarten wor-
den niet in behandeling genomen. Bestellingen onder € 15,- 
worden pas uitgevoerd nadat de betaling voor de kaarten en 
de verzendkosten is binnengekomen. De Poster Paasgroe-
tenactie 2009 wordt meegezonden bij bestellingen boven € 
15,- 
 
Giften Bloemendienst 
Hr. B.  5€  Hr.S. 10€ Fam.R. 5€ Hr. M. 10€  Hr. T. 10€ 
Hr.A. 10€ 
 
Boeken 
Voor de boekenverkoop in de zomermaanden zijn wij op 
zoek naar goede 2e hands boeken.  
Op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen is er altijd 
iemand in het Dienstgebouw om de boeken aan te nemen. 
Eerst een telefoontje naar de koster Jeroen Noltus kan na-
tuurlijk ook: 363890 of Diny Compagner 362140, of Riet 
Straalman 362740. 
De opbrengst komt ten goede aan onze Martinuskerk. 
 

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. 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 13 april 2009 . 
Inleveren kopij vóór vrijdag  3 april  2009  liefst via  
E-mail:    kerkblad@pkn-markelo.nl  
 
Kerkenraad: 
Praeses: Dhr. H. Linde  
               Stationsstraat 39 tel. 361999 
Scriba:    Dhr. J.J. Haas 

    Tolweg 40b  tel. 362063 
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 
E-mail:   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 Z.W.O. 
Rabobank: 34.07.08.441 
 


