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DRIE MANNEN MET EEN RACKET 
Op een middag fiets ik langs de Oude Rijssenseweg. 
Op een bepaald moment zijn drie mannen te zien 
aan de kant van de weg. Twee van hen herken ik, de 
derde kan ik niet direct plaatsen, maar deze is ge-
kleed in overall. Een notitieblok steekt uit één van de 
zakken. Ik vraag me af wat hen samen heeft ge-
bracht. Mijn nieuwsgierigheid wordt pas echt gewekt, 
wanneer ze alle drie een tennisracket in de hand blij-
ken te hebben. Wat heeft dat toch te betekenen? 
Verderop loopt een groepje kinderen in onze richting 
onder begeleiding van een volwassene. Zou het 
soms om een vossenjacht gaan? Als ik daar naar in-
formeer, krijg ik als antwoord dat ze de maïs keuren. 
Het racket is bedoeld om het gezicht af te schermen 
tegen striemende bladeren, terwijl je toch kunt zien 
wat er voor je is.  
 

 
 
 “En dat moet ik geloven?” is mijn vraag. “Dat moeten 
wij ook als we onder uw gehoor zitten”, zo reageert 
één van hen. Die zit, en toch ben ik nog niet over-
tuigd. Pas als er meer uitleg wordt gegeven en ze me 
uitnodigen om het zelf uit te proberen, verlies ik wat 
van mijn twijfels. Maar wanneer ik even later die 
groep kinderen van dichterbij passeer, word ik weer 
minder zeker. Ze lopen met papieren in de hand. Zo 
te zien gaat het om een speurtocht met opdrachten. 
Hebben die mannen nu soms de grootste schik om-
dat ik me in de maling heb laten nemen? Of is het 
toch waar? Ik neem het laatste aan, maar word me 
er op deze wijze wel bewust van dat geloven niet zo 
simpel is.  
 

Dat deze wereld teruggaat op de creatieve kracht 
van een goddelijk wezen kan als onwaarschijnlijk 
overkomen. Dat het op louter toeval berust, gaat er 
misschien ook niet in. Terwijl sommige gebeurtenis-
sen de twijfel in de aanwezigheid van God doen 
groeien, kunnen andere je overtuigen. Het is maar 
net wat je meemaakt en hoe je als persoon in elkaar 
steekt. Onderzoek toont aan dat de beslissing om het 
christelijk geloof aan te nemen in de meeste gevallen 
al voor het 40ste levensjaar is gemaakt. Het zegt mij 
dat de kans om nog tot geloof te komen afneemt, 
naarmate je ouder wordt. Je kunt dus te laat zijn met 
een zoektocht naar God. Het Bijbelboek Prediker 
zegt in hoofdstuk 12: “Gedenk je schepper in de da-
gen van je jeugd voordat de slechte dagen komen en 
de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind 
ik weinig vreugde meer.” Stel belangrijke levensvra-
gen niet te lang uit! 
 
Natuurlijk is deze oproep persoonlijk gekleurd. Vanuit 
mijn standpunt bezien, kan ik alleen maar hopen dat 
er tijdig op de uitnodiging van Jezus wordt ingegaan 
om Hem in je leven toe te laten en zijn visie op het 
bestaan uit te proberen. Want daar vaar je wel bij, 
ook al vrijwaart het je niet van moeilijkheden. Over 
moeiten kon een van die mannen meepraten, zo 
werd me duidelijk toen deze vertelde wie hij was. In 
dat licht bezien kan een oproep om het geloof niet 
vaarwel te zeggen als een te gemakkelijke bood-
schap worden ervaren. Het blijft allemaal niet zo 
eenvoudig. Aan de andere kant is geloven als een 
kind voldoende. Het zou ook vreemd zijn, wanneer 
God alleen maar voor de wijzen en geleerden toe-
gankelijk is. Hun geleerdheid vormt misschien juist 
wel het grootste obstakel om Gods tekens te ver-
staan. Al moet deze opmerking niet zo worden uitge-
legd alsof geloof slechts is voor domme of onzekere 
mensen. We hebben het verstand niet zo maar en je 
hoeft dat ook niet overboord te gooien voordat je in 
God kunt geloven. Maar met argumenteren alleen 
kom je er niet. Je zult het ook gewoon moeten doen. 
En dan hopelijk ervaren dat je de slagen en striemen 
beter aankunt dan anders. MD 
 

Kerstfeest Zondagsschool 
Uw steun is nodig.  

Acceptgiro ingesloten 
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Kerkdiensten 
Zondag 8 november Gezinsdienst 
10.00 uur ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: diaconie, fruitbakjes 
 
Zondag 15 november Doopdienst 
10.00 uur ds. E. Nordt  
Eindcollecte: diaconie 
 
Zondag 22 november Gedenken overledenen 
10.00 uur ds. M. Dijkstra en ds. E. Nordt  
Eindcollecte: algemeen kerkenwerk. 
 
Vrijdag 27 november  Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur ds. M. Dijkstra  
Collecte: diaconie 
 
Zondag 29 november  1e Advent 
10.00 uur ds. J.W. van ‘t Riet    
Eindcollecte: diaconie en kerk 
 
Zondag 6 december    Heilig Avondmaal (zittend) 
10.00 uur ds. E. Nordt   2e Advent   
Eindcollecte: kerk, jeugd- en jongerenwerk 
 
Vrijdag 10 december  H. Avondmaal Anholtskamp 
16.00 uur ds. M. Dijkstra 
Collecte: diaconie 
 
OPPAS-KINDERNEVENDDIENST-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten, kindernevendienst en zondags-
school voor 4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp 
is er zondagsschool in Elsen en Stokkum. 
 
JEUGDKERK 
Op de derde zondag van de maand is er voor tieners 
van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 
10 tot 11 uur.  
 
VERVOER 
Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan 
contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 
363123 (s.v.p. ‘s middags bellen). Voor de Anholts-
kamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactper-
soon, tel. 361908. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Doopdienst:  In de dienst op 15 november zullen een 
aantal kinderen gedoopt worden. We hopen op een 
fijne dienst, waar voor zowel kinderen als ouderen 
iets te beleven is. Want iedere dienst waarin gedoopt 
wordt, is ook een herinnering aan jouw eigen doop. 
Hopelijk is dat een vreugdevolle herinnering, niet 
omdat jij het bewust hebt meegemaakt, maar door de 
verhalen die je daarna hebt meegekregen. Maar… 
het kan je ook pijnlijk herinneren aan kinderen of 
kleinkinderen die niet gedoopt zijn. Toch… we mo-
gen weten dat we gekend en geliefd zijn bij de Heer 
onze God. 
De eerstvolgende gelegenheid tot dopen is op 17 ja-
nuari 2010 met als voorganger ds. M. Dijkstra. 

Gedachtenisdienst: Dit jaar is zondag 22 november 
de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. In deze 
dienst willen wij de namen noemen van de leden van 
onze gemeente die ons in het afgelopen kerkelijk jaar 
ontvallen zijn. 
Familie of naast-bestaanden van de overledenen 
hebben een brief ontvangen met een uitnodiging 
voor deze dienst. Hierin staan de volgende woorden 
ter bemoediging: 
 
Die ons in ’t hart geschreven staan, 
Die onze dagen deelden 
Maar in de dood zijn voorgegaan, 
Zij lieten ons de beelden 
Van zoet en droef herinneren, 
Van zoeken, hopen, wachten. 
 
De naam waarmee zij zijn genoemd 
Staat in Gods hand geschreven 
En zal door alle donker heen 
Toch onuitwisbaar leven 

Ds. Sytze de Vries 
 
Ook als u of jij langer of korter geleden iemand, die u 
of jou dierbaar was, hebt moeten missen door de 
dood, binnen onze gemeente of daar buiten, willen 
wij u en jou eveneens deze woorden meegeven ter 
bemoediging.  
Bij het noemen van de namen zullen wij voor elke 
overledene een kaars aansteken. En we steken één 
kaars aan voor allen die wij niet noemen, maar aan 
wie wij wel denken en die wij bekend weten bij God. 
Wij hopen dat u en jij ook aanwezig wilt zijn in deze 
bijzondere dienst van de gemeente op zondag 22 
november 2009. 
 
Advent: De zondagen vanaf 29 november zijn de 
zondagen van Advent. Met de kinderen uit de Kin-
dernevendienst gaan we werken met het project van 
Bonnefooi, dat het thema heeft De hemel geeft de 
aarde stem! We lezen uit het evangelie van Lucas 
over Zacharias die in de tempel bezoek krijgt van de 
engel, over Maria die bezoek krijgt van de engel en 
over Maria die op bezoek gaat bij Elisabeth. Op de 
vierde zondag van Advent lezen wij over de geboorte 
van de zoon van Zacharias en Elisabeth, Johannes. 
Hemel en aarde ontmoeten elkaar in deze Advents-
tijd in de ontmoeting van de Engel met de mensen 
aan wie hij een boodschap van troost en toekomst 
geeft. De mensen zwijgen en vertellen wat hen is 
overkomen, maar vooral zingen Zacharias en Maria 
hun dankbaarheid uit over de hemel die de aarde te 
hulp komt in hun lofzangen. 
We hopen op een goede Adventstijd als voorberei-
dingstijd op het feest van Kerst, de geboorte van het 
kind Jezus de Messias. E.N. 
 
HUISKAMER VAN DE KERK 
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en ge-
sprek bij een kop koffie of thee. De koster en aanwe-
zige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 uur 
van harte welkom.  
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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 
 
GEBOREN 
Op 17 januari (niet 18 zoals in het vorige kerkblad 
stond aangegeven) is de eerstvolgende doopdienst. 
Harrie Kornet en Erika Paalman van Keppels 3 heb-
ben de wens uitgesproken dat hun zoon Mees in die 
dienst wordt gedoopt. Op 12 juli waren zij verblijd 
met zijn geboorte. Alsnog langs deze weg van harte 
gefeliciteerd met zijn komst en Gods zegen toege-
wenst.  
 
WIJ GEDENKEN 
Op 6 oktober overleed Janna van Zon-Leeftink in 
haar slaap in haar woning aan de Koekoekslaan 160 
op de gezegende leeftijd van 88 jaar. Kort na het 
overlijden van haar man Bernard in juli 1997 was ze 
verhuisd van de Rijssenseweg 9 naar de Anholts-
kamp. Zelf kwam ze van Larensebroek uit een gezin 
met vijf kinderen. Als boerendochter kwam ze in be-
trekking bij een boer in Harfsen, waar ze ook belijde-
nis deed van haar geloof. De oorlogsjaren waren 
spannend, maar ze liet zich niet weerhouden om in 
die tijd te trouwen. Ze kregen drie dochters. Janna 
was een zorgzame, liefdevolle, hard werkende 
vrouw. Op latere leeftijd leerde ze nog zwemmen en 
dansen en kwam er meer tijd vrij voor reizen. Totdat 
zij de bergen wel had gezien en liever thuis bleef, 
waar ze kon genieten van de tuin en de klein- en 
achterkleinkinderen. Ze zat bij het huisvrouwenorkest 
en deed op de Anholtskamp mee met allerlei activi-
teiten. De zangavonden bezocht ze graag. Toen de 
gezondheid verder achteruitging, kwam ze meer op 
de dagopvang. Een kleindochter verwoordde in de 
uitvaartdienst wat oma betekende. In vertrouwen op 
Gods belofte van nieuw leven is haar lichaam in de 
schoot van de aarde gelegd.  
 
Op 21 oktober overleed Egbert Willem Welmer in het 
ziekenhuis in Deventer op de leeftijd van 69 jaar. Hij 
was ongeneeslijk ziek geworden. Een maand eerder 
had hij nog zijn verjaardag thuis kunnen vieren aan 
de Kluunvenneweg 5, waar hij geboren en getogen 
was. Hij verbleef in de laatste periode tijdelijk in een 
verpleeghuis. Vanaf zijn geboorte was hij lichamelijk 
beperkt in zijn kunnen. Met vallen en opstaan leerde 
hij met zijn beperkingen omgaan. Thuis ontving hij 
veel liefde en aandacht. Zijn vader nam hem mee 
naar veemarkten, waar Egbert zich ontpopte tot een 
betrouwbare verkoper. Trouw was hij ook in vriend-
schappen. Met een eigen auto vergrootte hij zijn ei-
gen mobiliteit, maar hij kon zo ook zijn diensten aan-
bieden als chauffeur voor familie, buren of bekenden. 
Omgekeerd namen zij hem mee naar feestjes. In de 
buurt zette hij zich naar eigen vermogen in. Kruisjas-
sen was zijn geliefde kaartspel. Na aandringen van 
zijn jongere broer Willem ontdekte hij het genot van 

georganiseerde reizen in binnen- en buitenland. Hij 
had soms een duwtje nodig. Mede door de inzet en 
steun van zijn broer en schoonzus heeft hij zich nog 
lang thuis kunnen redden. Met dank voor alles wat hij 
heeft mogen geven en ontvangen hebben we in het 
crematorium te Usselo afscheid van hem genomen, 
in geloof op God, zijn Helper en Redder.  
 
VRIJE WEEK 
Van maandag 30 november tot en met zondag 6 de-
cember hoop ik een vrije week te kunnen opnemen. 
Ds. Nordt neemt zo nodig voor mij waar. Mocht de 
aanbouw van een hok achter de garage voorspoedig 
verlopen, dan kan ik de tijd besteden aan de inrich-
ting van deze extra bergruimte. Met dank aan de 
kerk, die deze voorziening aanbrengt.  
 
UIT DE REDACTIE 
Op vrijdag 30 oktober heb ik in principe afscheid ge-
nomen van de redactie van het kerkblad. Anderen 
nemen het werk van ons als predikanten over, zo is 
de bedoeling. Op zich doe ik het redactiewerk met 
plezier, maar zo komt er meer tijd vrij voor andere 
zaken. 
Met vriendelijke groeten. 
Ds. Marten Dijkstra 
 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. E.E. Nordt 

Roggestraat 4 
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de 

telefoonbeantwoorder inspreken. 
email: nordt57@hetnet.nl 

 
GEBOREN 
Het regent zonnestralen 
Met deze woorden laten Erik en Ceciel Boode aan 
hun familie en vrienden en ook aan de kerk weten, 
dat ze dankbaar en gelukkig zijn met de geboorte 
van hun dochter Sophie Jorieke.  
Sophie is geboren op 30 september 2009. Toen ik op 
bezoek ging aan de Rietdijk 11 te Markelo, zag ik 
een prachtig meisje dat lekker aan het slapen was in 
haar wieg. Ook ontmoette ik de trotse ouders van 
Sophie. Gelukkig maakt ook moeder het goed. Wij 
wensen dit jonge gezin veel geluk samen en dat de 
zegen van de Heer bij hen zal zijn. 
 
Inmiddels heb ik een heel aantal kilometers afgelegd, 
zowel lopend als met de auto, in en rond Markelo. In 
deze tijd van het jaar met de bomen in een prachtige 
herfsttooi ben ik als dominee van Markelo een 
bevoorrecht mens dat ik in deze schitterende 
omgeving mag rondgaan om op bezoek te gaan. En 
ook het wandelen met de hond is telkens weer mooi 
en verrassend met mooie uitzichten en nieuwe 
plekken. Ik denk dat ik hier snel kan wennen, maar ik 
wens dat ik oog blijf houden voor de pracht van de 
natuur en het landschap hier. En dat wij als mensen 
oog blijven houden voor elkaar. Want ook elk mens 
is uniek en prachtig in zijn of haar eigenheid en soms 
eigenaardigheid. En elk mens is door God gewild en 
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op een plek gezet om zijn of haar taak in het leven te 
vervullen. Soms is het aardse leven goed, omdat 
alles mee zit en het geluk je toelacht. Soms is het 
zwaar als je te maken hebt met ziek-zijn of pijn, als je 
de dagelijkse dingen van het leven niet kunt delen 
met een ander omdat je alleen bent, als je geen taak 
hebt, omdat er geen werk is. Soms helpt het dan om, 
vaak tegen de klippen op, te zingen, zoals we 
hoorden bij de lezing van ds. Sytze de Vries. 
Misschien helpt het om te zingen: 
 

Laat dan mijn hart U toebehoren 
En laat mij door de wereld gaan 
Met open ogen, open oren 
Om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
Omdat de hemel mij begroet. 
Gez. 479 : 4 

 
Een hartelijke groet, in verbondenheid, 

Ds. Elly Nordt 
 

Kerkenraad 
 
Een aantal punten uit de vergadering van 7 
oktober 2009. 
De tweede helft van de bij het beleidsplan toege-
voegde vragen wordt besproken. 
 Opstarten van gespreksgroep(en), evt. een 
middag- en/of avondgroep. 
 Vragen hierbij zijn: Wat is de bedoeling, wat is 
er mogelijk, is er belangstelling? Informatie hierover 
bij ds. Nordt tel. 388892. 
 Besluit Kerkenraad i.v.m. Csurgó: beëindiging 
kerkelijke verantwoordelijkheid. Na jaren nuttig werk 
te hebben verricht, na de val van de “muur” in 1989, 
stelt de kerkenraad de Csurgó commissie voor om 
eventueel zelfstandig door te gaan, maar niet meer 
onder haar verantwoordelijkheid. 
 Voorstel: er moet meer informatie of nieuws 
van het kerkelijk erf op het internet worden verspreid, 
bv. via de veel gelezen en bekeken site “Maarkels 
Nieuws”. Hiervoor wordt met spoed gezocht naar 
een PR- functionaris! 
 In januari 2010 zal bij de Aktie “Kerkbalans” 
een extra envelop toegevoegd worden met een en-
quêteformulier. Hierin zal informatie gegeven worden 
over wat er zoal te doen is op het kerkelijk erf en zul-
len er vragen aan u als gemeentelid gesteld worden. 
Ook een mogelijkheid om nieuwe ideeën door te ge-
ven, te laten weten wat u misschien mist of waar u 
zelf aan mee zou willen / kunnen doen. 
 
Aan het eind van de vergadering kwam de vraag 
waarom ds. Nordt haar eigen toga draagt? 
Ds. Nordt gaf hier zelf antwoord op: eigen sto-
la…eigen verhaal, verhaal met meerwaarde voor 
haar. Dit verhaal wil ze, bij gelegenheid, met ons de-
len.Daarbij komt ook nog…..haar smalle schouders, 
die om smalle toga’s vragen. 
In het bijzonder voor de ontwerpers / makers van de 
prachtige Antependia van onze kerk is het goed om 

dit te weten. Mocht u hierover meer willen weten, 
vraagt u het ds. Nordt zelf. Zij geeft u vast het hele 
verhaal.  

Joke Doornhein-Vastenburg.  
 
Gemeenteavond  
Op 19 oktober is er een gemeenteavond gehouden 
waarin de kerkenraad de gemeente heeft geïnfor-
meerd over de veranderingen die zij voorstaat aan-
gaande het liturgisch centrum.  
De voorzitter van de kerkenraad opent met het lezen 
van psalm 84. “hoe liefelijk is Uw woning”. Daarna 
geeft dhr. Bram de Boer uitleg over het traject dat 
gevolgd is.  
De heer Pim van Dijk, die expert is op het gebied van 
kerkelijk interieur, geeft een uiteenzetting over het 
huidige kerkinterieur met haar verschillende bete-
kennissen en achtergronden. Met deze gegevens en 
wensen van de kerkenraad heeft hij het liturgisch 
centrum een nieuw aanzien gegeven. Door het tonen 
van dia’s wordt een goed beeld  gegeven van zijn 
ideeën. Door de aanwezigen worden enkele kritische 
vragen gesteld. Deze worden door dhr. van Dijk vak-
kundig beantwoord. Het College van Kerkrentmees-
ters geeft, voor zover mogelijk, uitleg over het kos-
tenaspect.  De kosten van de veranderingen kunnen 
deels gesubsidieerd worden in het kader van het 
planmatig onderhoud. De voorzitter trekt de conclu-
sie dat deze aanpassingen belangrijk zijn voor de 
toekomst.   
De meerderheid van de aanwezigen toont zich posi-
tief. De kerkenraad zal de gemeente opnieuw infor-
meren als de plannen allemaal definitief zijn.   
Als afsluiting worden enkele verzen uit gezang 465 
gezongen.  
Een plaatje van hoe het zou kunnen worden is ook 
op het internet te vinden: www.pkn-markelo.nl 
 

Diaconie 
 
Nog eens: Oproep voor vrijwilligers. 
Voor mensen die geen vervoer hebben naar de 
kerkdienst ‘s zondags willen we een vervoersdienst 
oprichten. We vragen mensen met een auto die ons 
willen helpen om er voor te zorgen dat die mensen 
toch naar de kerk kunnen.  
Men kan zich opgeven bij: 

o Janni Bussink tel 363123 
o Bé Hemeltjen    tel 363020 
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Jeugd- en jongerenwerk 
 

 
6 TOT 9 JAAR 

 
 
 
12 november  Magneetjes voor weetje 
26 november  Werken voor Sinterklaas 
10 december  Kerst 

 
Groetjes Janet, Dewi en Hettie 

 
Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk 
om ook een keer met je mee te komen, want hoe 
meer zielen hoe meer ……………… 
 
Misschien vinden je ouders het wel leuk om eens 
op een clubavond de handen uit de mouwen te 
steken; geef dit dan door aan de leiding. 
 

 
 
9 TOT 12 JAAR 

   
12 november  Magneetjes voor weetje 
26 november  Sint 
10 december  Kerst 

 
Groetjes Madieke 
 
 

ZONDAGSSCHOOL 
De Zondagsschool Markelo be-
staat volgend jaar 115 jaar en 
nog steeds weet een groter 
groeiende groep kinderen de 
weg te vinden naar de Zon-
dagsschool. Hoewel er in de 
tussentijd natuurlijk veel is ver-

anderd, zijn de Bijbelverhalen nog even mooi als 
vroeger. 
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen op 3 plaat-
sen in Markelo naar de Zondagsschool: in het 
dienstgebouw, in Stokkum en in Elsen. Momenteel 
hebben we een aantal van 45 kinderen die trouw ‘s 
morgens tussen 10 en 11 uur de Zondagsschool be-
zoeken. Tijdens dit uur wordt er een verhaal verteld 
uit de Bijbel en worden eigentijdse liedjes gezongen 
welke begeleid worden door een CD. Iedere week 
wordt er ook aandacht besteed aan verschillende 
vormen van creativiteit. Zo worden er vaak leuke 
dingen geknutseld, mooie tekeningen of schilderijen 
gemaakt of wordt er samen geoefend aan een leuk 
toneelstukje voor een gezinsdienst. Zo is er iedere 
keer weer iets anders te beleven waardoor het voor 
de kinderen elke Zondagsmorgen weer een verras-
sing is wat er gaat gebeuren.  
 
Kerstcollecte 
Om al deze leuke en leerzame activiteiten te kunnen 
bekostigen treft u in dit kerkblad een acceptgiro aan 
voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. Kerst-
collecte zult u misschien denken; maar een deel van 
deze collecte wordt gebruikt voor de aankoop van 
boeken, zangboekjes en Bijbels die de kinderen na 
afloop van het kerstfeest mee krijgen. Misschien bent 
u vroeger zelf naar de Zondagsschool geweest en 
heeft u een boek van bijv. W.G. v d Hulst in de kast 
staan. Enigszins verkleurd door het vele lezen en 
misschien leest u er nu de (klein)kinderen weer uit 
voor! O.a. door deze boeken en de verschillende Bij-
bels willen we de kinderen graag een tastbare herin-
nering meegeven aan hun Zondagsschooltijd. 
 
Wij hopen dan ook op uw steun om dit werk voort te 
kunnen zetten. Indien er geen acceptgiro in uw kerk-
blad zit en u wilt ons toch graag steunen dan kan dat 
door middel van een bijdrage op rekeningnummer 
34.07.53.412 Zondagsschool Markelo. 
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
 
Kerstfeest 
Het kerstfeest zal plaats vinden op zaterdag 19 
december en begint om 19.30 uur. Noteer het maar 
vast op de kalender en in de agenda want dit mag je 
niet missen! 
 
Data Zondagsschool Dorp 
Op de volgende data is er Zondagsschool in het dorp 
in het dienstgebouw: 
  8 november  6 december 
15 november 13 december 
29 november 
 

Algemeen  
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

De Hervormde Vrouwen Vereniging Markelo houdt 
op donderdag 19 november haar verenigingsavond 
in het Dienstgebouw van de Martinuskerk. Onze gast 
op deze avond is de heer Johan Veenstra, uit Wol-

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat? 18.30 uur tot 
                    19.30 uur 
Onkosten: € 1,00 per keer 
Wanneer: Zie hieronder ….. 

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat 18.30 uur tot 
                    19.30 uur 
Onkosten: € 1,00 per keer 
Wanneer: Zie hieronder …….. 
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vega, schrijver van romans, verhalen en gedichten-
bundels.  
In zijn verhalen laat hij het wonderlijke doen en laten 
van mensen zien. Sommige van zijn verhalen zitten 
vol humor, sommige zijn ontroerend. 
Negen jaar lang schreef en sprak hij columns in het 
Stellingswerfse voor de regionale radio Omrop Frys-
lân. 
Hij schrijft nu columns voor de Leeuwarder Courant. 
In 2001 is Johan Veenstra benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau, voor zijn werk in en voor 
het Stellingwerfs. 
Wij beginnen om 20.00 uur. Wij hopen veel dames 
op deze avond te mogen begroeten. 
 
Bloemschikken voor Kerst. 
Op dinsdag 8 december gaan we een kerststukje 
maken bij de fam. ten Hove aan de Welmersweg 3. 
Ieder lid van de H.V.V. kan ’s morgens vanaf 9.30 
uur of ’s middags vanaf 13.30 uur deelnemen aan 
het maken van een kerststukje. 
Op de verenigingsavond van 19 november staat een 
voorbeeld dat door Dini Izaks is gemaakt.  
Opgave is mogelijk op onze verenigingsavond of 
vóór vrijdag 4 december telefonisch bij: 

Dini Izaks   tel: 0547 361811    of   
Alies ten Hove  tel: 0547 363334  
 

 
Actie China geslaagd! 
Sinds september 2008 voert het Nederlands Bijbel-
genootschap (NBG) actie voor Bijbelwerk in China. 
Inmiddels heeft de actie € 759.199,65 opgebracht. 
"Een mooi resultaat," aldus Joyce van de Veen, 
woordvoerder van het NBG. "China is een land met 
grote tegenstellingen. Vrijheid en vervolging bestaan 
naast elkaar. In sommige delen is de Bijbel een ver-
boden boek, maar de grootste Bijbeldrukkerij ter we-
reld staat ook in China. Je hebt steenrijke mensen, 
maar er is ook bittere armoede. Het aantal christenen 
groeit nog steeds spectaculair, maar er zijn ook 
groepen die in het geheim moeten samenkomen. 
Deze tegenstellingen maken het voor ons soms las-
tig om als gezamenlijke Bijbelgenootschappen in 
China te werken. Maar ondanks dat, is de respons 
groot geweest en hebben we velen mogen helpen 
aan een Bijbel. Daar zijn we dankbaar voor." 
 
Inmiddels is het NBG gestart met een nieuw landen-
project: Latino. Hierbij gaat het om Bijbelwerk in La-
tijns Amerika.  
                                                                                  
Kinderproject NBG: Een Bijbel voor Evita 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een 
nieuw kinderproject voor de basisschool.  
Deze keer gaat het om Bijbels voor Argentinië.  
Vanaf het nieuwe schooljaar 2009 – 2010 wil het 
NBG helpen Bijbels en Bijbelgerelateerd materiaal te 
verspreiden in diverse landen van Latijns Amerika; 

vandaar dat aan dit project de naam Latino is gege-
ven. Het project voor de basisschool is daar een on-
derdeel van en gaat over het verspreiden van kin-
derboekjes voor Argentijnse kinderen in achter-
standssituaties. Bij de verspreiding van die boekjes 
werkt het Argentijns Bijbelgenootschap samen met 
plaatselijke kerken, die ook andere hulp zoals voed-
sel en kleding geven.  
Het Bijbelgenootschap ontvangt regelmatig positieve 
reacties op dit initiatief, zo ook van Matías Becerra (9 
jaar oud):  
"I thank you for the Bible.  It was very beautiful and I 
am going to share it with those who do not know of 
Jesus.  I and the rest of the kids are from a church 
called BETANIA and I have kind teachers.  I hope I 
may know you to tell you this personally.  Bye “.  
 
En dan schrijft Matías een Bijbeltekst eronder: Ro-
meinen 5:8. 
Voor de midden- en bovenbouw kunnen scholen kos-
teloos de kinderbrochure “Een Bijbel voor Evita” be-
stellen. De brochure bevat wetenswaardigheden over 
het land en het project, spaartips en doeopdrachten. 
Op deze manier kunnen scholen geld inzamelen voor 
dit project.  
Het materiaal is te bestellen bij het Klantencontact-
centrum, tel: (023) 514 61 46 of via de e-mail: 
 info@bijbelgenootschap.nl.  
 
Jongerenproject in Siërra Leone 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst ... een beken-
de uitdrukking. Maar is er ook toekomst voor de 
jeugd? Voor die vraag ziet het Bijbelgenootschap van 
Siërra Leone zich gesteld. 
Jeugd is er genoeg in Siërra Leone: 45% van de be-
volking is onder de 25 jaar. De meesten van hen 
hebben zwaar geleden onder de burgeroorlog die er 
woedde tussen 1991 en 2002. De gevolgen ervaren 
zij nog dagelijks en sommige wonden helen nooit ... 
De toekomst van Siërra Leone hangt voor een groot 
deel af van deze generatie. Hoe staan zij in het le-
ven? Zal het hen lukken om in dit verscheurde land 
hun leven weer op te bouwen. Laten ze zich leiden 
door liefde of door haat? 
Het Bijbelgenootschap van Siërra Leone beschouwt 
het als een enorme uitdaging om het Woord van vre-
de en liefde te laten landen in harten van jonge men-
sen. Samen met de christelijke kerken in Siërra Leo-
ne zetten ze een project op om de jeugd met de Bij-
bel in aanraking te brengen. Men wil vooral dat de 
jeugd structureel met de Bijbel aan de slag gaat en 
de goede boodschap ook echt inslijpt. Dat is goed 
voor henzelf, maar ook voor het land, is de overtui-
ging van het Bijbelgenootschap. 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap kan dit project 
steunen dankzij bijdragen van zijn leden en dona-
teurs.  
                     Werkgroep NBG Markelo 
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zondag 8 november 3 Johannes 
maandag 9 november Psalm 119:153-160 
dinsdag 10 november 2 Timoteüs 1:1-10 
woensdag 11 november 2 Timoteüs 1:11-18 
donderdag 12 november Psalm 119:161-168 
vrijdag 13 november 2 Timoteüs 2:1-13 
zaterdag 14 november 2 Timoteüs 2:14-26 
zondag 15 november 2 Timoteüs 3:1-9 
maandag 16 november Psalm 119:169-176 
dinsdag 17 november 2 Makkabeeën 7:1-6 
woensdag 18 november 2 Makkabeeën 7:7-12 
donderdag 19 november 2 Makkabeeën 7:13-19 
vrijdag 20 november 2 Makkabeeën 7:20-29 
zaterdag 21 november 2 Makkabeeën 7:30-42  
zondag 22 november Psalm 149 
maandag 23 november Marcus 12:28-34 
dinsdag 24 november Marcus 12:35-13:2 
woensdag 25 november Marcus 13:3-13 
donderdag 26 november Marcus 13:14-27 
vrijdag 27 november Marcus 13:28-37 
zaterdag 28 november 2 Timoteüs 3:10-17 
zondag 29 november 2 Timoteüs 4:1-8 
maandag 30 november 2 Timoteüs 4:9-22 
dinsdag 1 december Rechters 13:1-7 
woensdag 2 december Rechters 13:8-25 
donderdag 3 december Rechters 14:1-9 
vrijdag 4 december Rechters 14:10-20 
zaterdag 5 december Rechters 15:1-8 
zondag 6 december Rechters 15:9-20 
maandag 7 december Lucas 1:1-25 
dinsdag 8 december Lucas 1:26-38 
woensdag 9 december Lucas 1:39-56 
  

 
Leer mij delen 
Heer, mijn God, vandaag kom ik om tot U te bidden, 
zonder me op de borst te kloppen en zonder klein-
geld op zak voor de collecte. 
Ik bid U niet op mijn blote knieën in de eerste bank. 
De liederen U ter ere ken ik niet, die halleluja’s vind 
ik bovendien maar hypocriet. 
Nee, Heer God, ik kom tot U met kinderen die op de 
markt naar restjes speuren, met scharrelaars die 
luidkeels hun waar aanprijzen; ik kom met parkeer-
jongens en schoenenpoetsers, met boeren zonder 
land en arbeiders zonder werk; ik kom met moeders 
die hun lichaam verkopen om brood te kopen voor 
hun kinderen; ik kom met oudjes en vergeten gek-
ken, met dronkaards en hulpeloze invaliden. 
Zij hebben me bij u gebracht. 
Leer me delen van wat U gegeven hebt. 
Orlando Perez, Nicaragua 
Uit: Hoor mijn roepen. Samengesteld door Jan 
Brock. 
Uitgave:  Berne, Heeswijk, 2007. 

 
 
Spaar postzegels en kaarten voor de zending 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele 
vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor 
het zendingswerk van Kerk in Actie. Zo ook in onze 
gemeente.  
Maar hoe weet of u deze geschikt zijn voor de inza-
melingsactie?  
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en 
enveloppen met een postzegel van harte welkom 
zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Het 
belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mo-
gelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.  
Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom ex-
tra gewenst. Beschadigde kaarten leveren in de 
praktijk helaas weinig op.  
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld 
op, zoals (van): Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie 
Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef,  
Removos (mond en voetschilders), Hartjeskaarten 
'Voor het kind' (met hartje achterop), de Koninklijke 
Nederlandse Reddingsmaatschappij, Geboortekaart-
jes, Bloemenkaarten. 
 

 
 
Giften van half augustus t/m 25 oktober 2009 
CvK+Kerk: J. 25,00 / W. 10,00 / W-K. 10,00 / O-L. 
5,00 / O. 5,00 / W. 25,00 / V-W. 5,00 / S. 50,00 /  
B. 10,00 / L. 10,00 / H. 10,00 / K-K. 10,00 / K. 10,00 /  
L. 20,00 / n.n. voor ramen 15,00 en voor bloemschik-
ken n.n. 20,00. 
Orgelfonds:  n.n. 10,00 / S. 10,00 / 
Verjaardagsfonds: JSS. 5,00 / B-B. 10,00 / 
S-T. 35,00 / B. 5,00 / B. 10,00 / P. 15,00 / J-S. 10,00 
/ W. 10,00 / W-G. 5,00 / W. 10,00/ en 423,00 via 
acc.giro’s. 
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Kerkblad: B. 15,00 / D. 100,00 / 3015,00 via 
acc.giro’s. 
Diaconie: PdV. 10,00 /  Bloemen: M. 10,00 / P-H. 
10,00 / P-S. 10,00 / L-V. 5,00 / S-B. 5,00 / 
B. 5,00 / E. 10,00 / S. 20,00 / K-K. 15,00 / 
 
Collecten:      CvK=College van Kerkrentmeesters 
Datum       CvK       Diac.     Eindcoll.                Doel 
23 aug.    96,66      96,66    211,87   Orgelfonds 
28 aug.  Anholtskamp  69,87   Diaconie  
30 aug.    55,40      55,40    121,35   Diaconie en CvK. 
06 sept.  110,01   110,00    274,32   werk v.d. kerk 
13 sept.    58,01     58,00    134,85   Alg. Kerkenwerk 
20 sept.    35,85     35,85      54,76   Diaconie en Cvk. 
25 sept.  Anholtskamp 02,90   Diaconie  
27 sept.    62,64     62,63    162,77   Kerk & Israel 
04 okt.     28,30     28,30       94,90   Sumatra Noodhulp 
04 okt.     44,20     44,20     157,60   Stokkum Su matra 
11 okt.     53,95     53,95     107,90   Comm. Themadienst 
18 okt.     42,92     42,91     123,30   Bartimeüs 
25 okt.     60,64     60,64     169,40   Ned. Bijbelgenoot-
schap 
 

ZALENVERHUUR 
   Waar? Dienstgebouw 
   Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten / 

workshops 
  Aantal 5 tot 150 personen 
    Info Jeroen Noltus 
  Tel. 363890 
    Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl 
 
RADIO KERKLOKAAL 
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente 
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether. 
De uitzendtijden zijn als volgt: 
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. 
De herhaling van de uitzending is iedere zondag-
morgen van 09.00 uur – 10.00 uur. 
Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink 
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.  
Tel: 0547-261937 
 
“HET SMALLE PAD” 
In deze lezingencyclus vertellen mensen vanuit 
verschillende achtergronden en beroepen over 
dilemma’s die zij in hun dagelijks werk tegenkomen, 
tussen wat van hen wordt gevraagd om te doen en 
hun Christen zijn. 
Op woensdagavond 11 november zal ds. Paul van 
der Waal uit ’s-Hertogenbosch vertellen over zijn 
ervaringen als legerpredikant in Afghanistan. 
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in 
de Johanneskerk te Diepenheim. Na de inleiding is 
er gelegenheid om met ds. Van der Waal in gesprek 
te gaan. 
Ds. Paul van der Waal (zoon van ds. van der Waal 
die in Markelo gestaan heeft) is van oktober 2008 tot 
en met februari 2009 als geestelijk verzorger 
werkzaam geweest op de Amerikaanse basis 
Kandahar Airfield (KAF). Op dat moment waren daar 
300- 400 Nederlandse militairen gelegerd. Een kleine 

groep te midden van ruim 15000 militairen en 
burgers van andere nationaliteiten.  
Gedurende die tijd heeft ds. van der Waal ca. 15 
afscheidsplechtigheden van gesneuvelde militairen 
bijgewoond. Jonge mensen die zijn gestorven voor 
hun vaderland. Om heel stil van te worden. Maar ook 
om over na te denken. 
Midden op KAF staat een steen opgericht, een soort 
monument, met daarop woorden van de 
Amerikaanse generaal Mc Arthur. Het is een soort 
geloofsbelijdenis: 
“Who dares to die, to lay his life on the altar of this 
nation’s need, is beyond doubt the noblest 
development of mankind”. 
Vertaald: 
Wie durft te sterven, zijn leven te leggen op het altaar 
van wat dit land nodig heeft, is zonder twijfel de 
nobelste in de ontwikkeling van de mensheid. 
 
Het wel en wee van onze soldaten in Afghanistan 
gaat ons, in meer of mindere mate, allemaal aan. Wij 
hopen dan ook op een brede belangstelling. Ook uit 
de omliggende plaatsen. 
 
 
Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)  
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 fax: 0547–276637 
 
Redactie Markelo’s kerkblad: 
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 7 december 
2009. 
Inleveren kopij vóór vrijdag 27 november 2009 liefst via  
E-mail:    kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 
Preses: 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 
 
Voorgangers: 
Ds. Elly E. Nordt 
               Roggestraat 4   tel. 388892 
Ds. Marten Dijkstra 
               Tolweg 3   tel. 361238 
 
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 

 


