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CARPE DIEM, PLUK DE DAG 
Terwijl Sinterklaas nog moet worden gevierd, mag ik 
nadenken over een meditatie voor een kerkblad dat 
twee maanden bestrijkt. Pas eind januari is het vol-
gende nummer. Dan ligt Kerst al weer lang achter ons 
en zullen de nieuwjaarsrecepties voorbij zijn. Voor je 
het weet bereiden winkeliers zich weer voor op de in-
kopen voor de vólgende kerstperiode van 2011! Waar 
blijft de tijd… Tempus fugit.  
Het lijkt eerst zo lang, maar op het laatst is het of de 
klok steeds sneller gaat. Tot er een vertraging komt, 
omdat je zo weinig meer kunt en de ene dag sterk gaat 
lijken op de andere. Kun je dan op het eind zeggen dat 
het goed is geweest ondanks ups and downs? Of heb 
je vooral spijt van allerlei gemiste kansen of verprutste 
mogelijkheden?  
 
Soms zet een plotselinge ziekte of aandoening je we-
reld op de kop. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Door 
een herseninfarct kan het ineens gedaan zijn met je 
favoriete hobby of sport. “Moet ik de rest van mijn le-
ven in een rolstoel blijven?” Zulke vragen benauwen. 
Hoe optimistisch en levenslustig je van jezelf ook was. 
Je levert immers een hoop in. Zekerheden verdwijnen.  
Wat wel blijft is vriendschap. Dan gaat tellen wie en 
wat er echt toe doen. En echte vriendschap is niet stuk 
te krijgen, wat je ook overkomt. Ook al vallen er wel 
mensen af, van wie je anders had verwacht. Het is dan 
ook jammer wanneer relaties worden verwaarloosd. 
Want het betekent ook een verlies van aandacht en 
hulp als het minder met je gaat. Heb je een lieve vrouw 
of man, die zich om je bekommert, dan ben je een ge-
zegend mens. Ook als een kind om je geeft. 
 
De kans dat ziekte je plotseling kan treffen, geeft een 
extra stimulans om van het leven te genieten, zo lang 
het nog kan. Pluk de dag. Schuif allerlei plannen niet 
steeds voor je uit, want je weet niet of het er ooit nog 
van komen gaat. Je weet niet eens zeker wat de vol-
gende dag brengt. Het moet ouders daarom verdriet 
doen, wanneer kinderen halve dagen in bed liggen en 
de rest van de tijd doden met uitgaan en computerspe-
len in plaats van werk te maken van een opleiding of 
baan. Het zal ouderen spijten, wanneer ze terugziend 

meer tijd hadden willen besteden aan hun gezin of va-
ker er op uit hadden willen gaan.  
 
Je kunt je leven niet overnieuw doen, maar je kunt wel 
anders verder. Zelfs wanneer je al op leeftijd bent. 
Want ook dan zijn er nog dingen om bij stil te staan. 
Mooie luchten; nevels in een wijds landschap; de geur 
van vochtige, dampende grond; een Vlaamse gaai, die 
in je achtertuin scharrelt naar voedsel. Als je het maar 
wilt zien. Want wie het allemaal onverschillig laat, mist 
dat soort momenten.  
Blijf niet in het verleden hangen. Het is net als bij hon-
den met gedragsproblemen: met goede hulp kunnen 
ze veranderen. Ik zie dat wanneer ik op tv een afleve-
ring volg van de “Dog-whisperer”. Dat gaat ook op voor 
mensen. Er kan een nieuwe start worden gemaakt. 
Geef daarom niet op, maar zie verder in vertrouwen op 
God. Met een woord uit de bijbel: “Van oudsher is God 
een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig” 
(Deut. 33: 27). Dat geldt ook in 2011. 
 
Ons oog mag dan ook op Jezus vallen, ons vertrek-
punt in de tijd. Het jaar waarin hij geboren zou zijn, 
wordt als ijkpunt aangehouden voor onze jaartelling. 
Toen Hij als baby door zijn moeder Maria werd binnen 
gedragen op het tempelplein was er een oude man, 
Simeon, die in Hem meer zag dan zo maar een kind. 
God opende hem de ogen en deed hem ‘weten’: dit is 
de Messias, de verlosser van Israël. Toen kon hij in 
vrede gaan. Omdat hij wist: het komt goed, de toe-
komst is aan Hem. Ik kan mijn leven en dat van mijn 
volk rustig in handen geven van de Eeuwige.  
 
In deze maand krijgt u de kans om het bijzondere van 
dit gebeuren aan te horen en tot u te nemen. Opnieuw 
of voor het eerst. Zo op alle zondagen van het jaar. 
Laat het niet aan u voorbijgaan. Door Jezus te leren  
‘kennen’, vind je een diepere besteding van de dag. 
MD 
 

Acceptgiro t.b.v. het 
Markelo’s Kerkblad ingesloten

 
 

De redactie wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar



2 
 

Kerkdiensten 
Zondag 12 december Martinuskerk 3e advent 
10.00 uur Ds. Gouma uit Rijssen  
Eindcollecte: Diaconie -  Kerstpakketten minima. 
 
Zaterdag 18 december. Kerstviering Zondagsschool 
19.30 uur Ds. M. Dijkstra 
 
Zondag 19 december Martinuskerk 4e advent 
10.00 uur Ds. E. Nordt 
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 19 december Adventszangdienst  
19.30 uur Ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: CvK 
 
Vrijdag 24 december  

Kerstviering Anholtskamp  
15.00 uur Ds. M. Dijkstra  
Collecte: Diaconie 
Kerstgezinsdienst  
19.30 uur Ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie -  Kinderen in de Knel (ZWO) 
Kerstnachtdienst met medewerking van Enjoy 
22.30 uur Ds. E. Nordt  
Eindcollecte: Diaconie - Algemeen  

 
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 
Kerstdienst met medewerking van het Kerkkoor 
10.00 uur Ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 26 december Vesperdienst 
10.00 uur Ds. E. Nordt  
Eindcollecte: CvK - eindejaarscollecte 
 
Zondag 2 januari,  Nieuwjaarswensen 
10.00 uur  Ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Orgelfonds 
 
Zondag 9 januari 
10.00 uur Mevr. J.A. Reinders uit Gorssel 
Eindcollecte: Diaconie – Terwille Verslavingszorg 
 
Zondag 16 januari  

Martinuskerk  
10.00 uur Ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK  
Buurtdienst Stokkum  
10.00 uur Ds. E. Nordt 
Eindcollecte: CvK  

 
Zondag 23 januari  
10.00 uur Ds. E. Nordt  
Eindcollecte: CvK 
 
Vrijdag 28 januari Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur Ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 30 januari Doopdienst 
10.00 uur Ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK  

BIJ DE DIENSTEN 
19 december: Op de vierde Adventszondag in de 
dienst om 10.00 uur luisteren we naar Micha in de 
lezing uit de Bijbel en wij horen wat Micha te vertellen 
heeft in het Adventsproject met de kinderen van de 
Kindernevendienst. 
Volkskerstzang: Met de fanfare en het mannenkoor 
hopen we op 19 december samen te komen in de 
Martinuskerk om de sfeer van kerst te proeven. U bent 
van harte welkom om uw stem mee te laten klinken.  
Anholtskamp: Op 24 december vieren we het 
kerstfeest in de grote zaal van de Anholtskamp. 
Misschien met medewerking van kinderzang. 
Aanvang: 15.00 uur.  
Op vrijdag 28 januari is er weer een gewone 
zangavond. In beide vieringen gaat ds. Dijkstra voor. 
Gezinsdienst Kerstavond:  
Wanneer je in je eentje droomt, blijft alleen de droom. 
Maar als je samen droomt, is dat het begin van een 
nieuwe werkelijkheid. 
U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor de gezins-
dienst van 24 december om 19.30 uur. Het belooft een 

mooie dienst te wor-
den, speciaal voor 
en met de jeugd, 
maar ook volwasse-
nen zijn van harte 
welkom. 
Om 19.15 uur be-
ginnen we al te zin-
gen. 
 
 

Kerstnachtdienst: In de dienst in de nacht van Kerst-
mis op 24 december om 22.15 uur zingen we samen 
mooie kerstliederen en staan, in verwondering, stil bij 
de geboorte van het Kind in de stal te Bethlehem. Het 
gospelkoor Enjoy zal tijdens de dienst vier nieuw door 
hen ingestudeerde Kerstliederen laten horen. 
Kerstmorgen: Het bijzondere van deze dag is de roep 
van de ossenhoornblazers, waarmee we worden op-
gewekt om de geboorte van Jezus te vieren. In de kerk 
zingen we vooraf aan de dienst enkele liederen. Het 
kerkkoor verleent haar medewerking.  
Zondag 26 dec.: De dienst op zondag Tweede Kerst-
dag is een korte viering in de vorm van een Vesper. 
Zondag 2 jan. Nieuwjaarswensen: Of alles op rolletjes 
loopt in het nieuwe jaar, zal de tijd leren. Idem of we 
daadwerkelijk van rolletjes kunnen genieten na afloop 
van de dienst.  
Buurtdienst Stokkum: Op 16 januari 2011 is er weer 
een buurtdienst in Stokkum. De voorbereiding is in 
handen van een groep uit het pastoraal team. Na deze 
buurtdienst hebben we nog de gelegenheid elkaar een 
goed nieuw jaar te wensen bij een kop koffie of thee 
en – hopelijk – een Nieuwjaarsrolletje. 
Doopdienst: Op 30 januari is de eerstvolgende doop-
gelegenheid. Predikant in die dienst is ds. M. Dijkstra. 
Bij hem kunnen belangstellenden zich melden. Op 27 
maart is de tweede gelegenheid, dan met ds. E. Nordt.  
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OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en kindernevendienst. De zondags-
school is ook in het dienstgebouw voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Gelijktijdig met het dorp is er zondags-
school in Elsen en Stokkum. 
 
KINDERNEVENDIENST 

Elke zondagochtend tijdens de kerk-
dienst is er voor de kinderen een kin-
der(neven)dienst. We gaan dan naar 
onze eigen ruimte waar we het ver-
haal van de dominee vertalen op een 
manier die voor kinderen leuk en be-
grijpelijk is. Alle kinderen die op de 
basisschool zitten zijn vanzelfspre-

kend welkom! 
          
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 con-
tact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 363123 
(s.v.p. ‘s middags bellen).  
Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 361908. 
 
HUISKAMER VAN DE KERK 
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienst-
gebouw of in de kerk tijdens de openkerkdagen gelegen-
heid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of 
thee. De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van 
09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.  
 
AGENDA 
17 december: 20.00 uur. Belijdeniscatechese bij Mar-
lies Dondertman, Oldenhof 13 
5 januari: 10.00 uur. Mannenclub, Dienstgebouw. 
15 januari: Open dag vernieuwde Dienstgebouw. 

-------- 
Een leuke gebeurtenis, zoals de geboorte van een 
kind – geef het door aan de kerk. 
Bij ziekte of opname in ziekenhuis of verpleeghuis – 
geef het door aan de kerk. 
De privacy regels maken dat deze zaken niet meer 
worden doorgegeven aan de gemeente.  
Wij willen graag met u en jou meeleven op mooie mo-
menten en bij ziekte of rouw, maar wij zijn afhankelijk 
van uw bericht. 
 
GEDOOPT 
In de doopdienst van 14 november 2010 zijn de 
volgende kinderen gedoopt en daarmee opgenomen in 
de gemeente van Markelo en de gemeenschap van de 
Heer: 
Gerdian, zoon van Gerrit en Ellen Leeftink, 
Kris, zoon van Han Schorfhaar en Helene Langkamp, 
Brent, zoon van Peter Winterman en Jozien Enzing,  
Nick, zoon van Sander en Alies Woestenenk. 

Wij feliciteren de doopouders van harte met de doop 
van hun kind en wensen hen geluk toe en zegen bij de 
opvoeding van hun kinderen. 
 

 
 

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 7 november kwam Eline Jasmijn ter wereld, doch-
ter van Johan en Marlies Dondertman, zusje van Kir-
sten, wonend aan de Oldenhof 13. Ze noemen haar 
Eline. We wensen haar Gods zegen toe en hopen dat 
ze in gezondheid op mag groeien. Als het goed is heb 
ik de ouders mogen feliciteren op 27 november, want 
dan is een bijeenkomst bij Marlies gepland als deel-
neemster aan de belijdeniscatechese.  
 
TROUWEN 
Op 7 januari is het huwelijk van Maarten Bomans en 
Maaike Weekhout van de Romijnlaan 13. Dan doen ze 
elkaar de belofte van liefde en trouw. Mij is gevraagd 
om hun huwelijk in te zegenen. Het bepaalt ons bij de 
verbondenheid met familie en vrienden, de rol van re-
laties in ons leven en het gemis, wanneer iemand ons 
ontvalt, die ons dierbaar is. Het gaat ook over Gods 
trouw en zijn belofte van nabijheid en hulp. Dat het een 
mooie dag mag worden. De burgerlijke huwelijksvol-
trekking vindt plaats om 11.30 uur in Het Beaufort. Een 
uur later begint de dienst in de Martinuskerk.  
 
VRIJE WEEK 
Van 6 tot en met 12 december heb ik een vrije week 
gepland. Ds. Nordt neemt dan voor mij waar. Rest mij 
u allen goede feestdagen toe te wensen en geluk in 
het nieuwe jaar.  
 
Met vriendelijke groeten, ds. Marten Dijkstra 
 
 
 
 

mailto:martends@wanadoo.nl�
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Wijk Zuid 
Predikant: ds. E.E. Nordt 

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

telefoonbeantwoorder inspreken. 
email: nordt57@hetnet.nl 

 
IN MEMORIAM 
Heel onverwacht kwam er op 23 november 2010 een 
einde aan het leven van Johanna Hermina ten Zende 
– Hargeerds. Of met de naam van de boerderij aan de 
Petersweg 4 in Stokkum, waar ze met haar man in 
1938 door het huwelijk kwam wonen: Hanna van de 
Veldpeter. 
Hanna is geboren aan de Brinkweg als oudste meisje 
in een gezin van 4 dochters.  
In 1983 overleed de man van Hanna Jan Willem ten 
Zende. Uit hun huwelijk is één dochter geboren en 
Hanna kreeg twee kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen, waar ze heel erg trots op was. 
In 2008 werd Hanna ziek en vanaf dat moment kon ze 
niet meer thuis blijven wonen. Na bijna een jaar in de 
Stoevelaar te zijn geweest, kreeg ze een plek in de 
Anholtskamp op ‘de Hoch’. Ze heeft het daar erg goed 
gehad, want Hanna hield van gezelligheid en ging al-
tijd graag naar de zangavonden. Ze hield van zingen 
en handwerken en van het boerenleven. Toen de 
melkkoeien weg gingen, hield ze de varkens nog aan 
om voor te zorgen. 
Hanna heeft belijdenis gedaan in Markelo bij ds. 
Schellenberg. De tekst die vermeld staat op de belij-
denisplaat is uit 2 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 19b. 
“De Heer weet wie Hem toebehoren”. 
Bij deze woorden en bij het leven van Hanna stonden 
we stil in de rouwdienst op 27 november in de An-
holtskamp. De woorden van de rouwbrief geven haar 
leven mooi weer 

“Nooit vragend, nooit klagend 
Je lasten in stilte dragend 
Je handen hebben voor ons gewerkt 
Je hart heeft voor ons geklopt” 

Zo gedenken we Hanna ten Zende – Hargeerds. 
We vragen om troost en kracht van de Heer onze God 
voor haar dochter en schoonzoon, haar klein- en ach-
terkleinkinderen en voor de zus en de schoonzussen. 
Dat Hanna mag rusten in de Heer aan wie ze toebe-
hoort. 

------- 
Na een paar dagen ziekte kwam er op donderdag 25 
november 2010 onverwacht een einde aan het leven 
van Gerrit Jan Eertink. 
Zijn hele leven, en dat was 84 jaar (op 10 dagen na 
85), heeft Gerrit Jan Eertink op de boerderij de Droste 
gewoond en gewerkt aan de Drostendijk 2 in Markelo-
se Broek. Hij was boer en buitenmens en verder een 
verhalenverteller en een man met een goed geheugen 
voor data. Tot het laatst kon je met hem praten over de 
krant en het nieuws. 
De rouwdienst voor Gerrit Jan Eertink is gehouden op 
30 november 2010 in de Martinuskerk, waarna hij be-

graven is op de Algemene Begraafplaats. We stonden 
stil bij woorden van Prediker 3, waar gezegd wordt dat 
er een tijd is om… te planten en te oogsten, blij te zijn 
en verdriet te hebben, te ontmoeten en afscheid te 
nemen. Maar al onze tijden zijn geborgen bij God. 
Op de Droste blijft mw. Eertink – Leuverink alleen ach-
ter met haar dochter en schoonzoon en de boerderij 
aan de andere kant. 
Wij bidden God om troost en moed voor de tijd die 
komt. 

----- 
Hermien en Jan Nijland willen ons graag het volgende 
laten weten: 
“Ook ons gezin heeft helaas ervaren wat het betekent 
om zeer plotseling te worden opgenomen in het We-
zenlanden ziekenhuis te Zwolle. Maar in die spannen-
de tijd hebben we ondervonden dat er intens met ons 
meegeleefd werd. De vele bezoekjes, telefoontjes en 
de vele kaarten met vaak liefdevolle woorden hebben 
ons bijzonder goed gedaan en gesteund. 
Lieve mensen, ook namens onze kinderen heel veel 
dank hiervoor.”  

----- 
In de drukte van alledag lijkt het nog zo ver weg, Kerst-
feest en de overgang van het oude naar het nieuwe 
jaar. Maar als je dan achter de computer gaat zitten 
om voor het Kerkblad te schrijven, komt het ineens 
dichtbij. Aan de ene kant met een gevoel van verlan-
gen naar de gezelligheid en het samenzijn van dien-
sten met veel kerkgangers en aan de andere kant met 
de druk van er moet nog zoveel gedaan worden voor 
het zover is. Dit zal voor velen opgaan. Ergens las ik 
dat eerst Sinterklaas maar weer naar Spanje moet ver-
trekken voor er aan Advent en Kerst gedacht kan wor-
den. Maar de kerkelijke agenda strookt niet altijd – of 
helemaal niet – met onze agenda anno 2010/2011. Wil 
je met Kerst echt het feest van de geboorte van het 
Christuskind kunnen vieren, dan vraagt dat een tijd 
van voorbereiding, van stilstaan en bezinnen, van 
open worden, ook voor het Wonder van 2000 jaar ge-
leden. Van een Boodschap die niet past in onze tijd 
van wetenschap en individualisme. Maar wel van een 
Boodschap die al meer dan 20 eeuwen lang de men-
sen in de donkerste tijd van de winter bezighoudt. Een 
Boodschap ook die het houdt, wat mensen ook verzin-
nen. De Boodschap van een weerloos Kind dat de we-
reld in beweging heeft gezet. Waarheen? Naar Pasen. 
Naar opstanding. Wat is dat? Dat is: geen genoegen 
nemen met de machten die over ons willen heersen, 
maar opstaan en de handen uit de mouwen steken, 
naar elkaar toe, naar God toe en daarmee tot je recht 
komen. Is de dood dan weg? Nee, maar we kunnen 
voor elkaar het leven wel leefbaar maken. 
Dat is wat Immanuël – God met ons – ons wil laten 
zien. Daarom heeft Hij ervoor gekozen om Kind te 
worden, met alle kwetsbaarheid die dat in zich heeft, in 
de hardheid van dit bestaan. En daarmee zal de zach-
te kracht van de liefde overwinnen. 
 
Goede Kerstdagen en gezegend Nieuwjaar. 

Ds. Elly Nordt 
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Kerkenraad 
 

Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering op 
10 november 2010 
• Het bezoekwerk in de wijk van Henk Jansen is 
overgenomen door Peggy van Til.  
• Omdat het jeugdwerk voor de jeugdouderling 
veel tijd vergt is het voorstel om het jeugdouderling-
schap te doen in commissie. Er worden leden gezocht. 
• Ds. Marten Dijkstra zal in oktober 2011 studie-
verlof opnemen. 
• Er zijn weer contacten gelegd met mogelijke ca-
techisanten om een bijeenkomst te starten. 
• Het uitdelen van de fruitbakjes is goed verlopen. 
Het overgebleven fruit is beschikbaar gesteld aan de 
kindercrèche van het AZC. 
• Eind november is de bouw c.q. verbouwing van 
het Dienstgebouw klaar. In overleg met “De Laatste 
Eer” en Stichting Heemkunde zal er in januari een 
open dag georganiseerd worden voor de ingebruikna-
me van het vernieuwde Dienstgebouw.  
• Sjoke van Zwol zal Corry v.d. Zwaag ondersteu-
nen op de Anholtskamp.  
• Er zijn 2 nieuwe pianisten gevonden voor bege-
leiding van de zangdiensten op de Anholtskamp. 
• De jaarrekening 2009 en begroting 2011 van de 
diaconie en het college van Kerkrentmeesters worden 
goedgekeurd. 

 

Diaconie 
 
Collectes.         
Dit jaar gaat de diaconie namens PKN Markelo, samen 
met de gezamenlijke kerken in de Hof van Twente, 
weer kerstpakketten uitreiken aan mensen in de ge-
meente die rond moeten komen op bijstandsniveau. 
Wie dit zijn en de bezorging regelt de gemeente Hof 
van Twente. 
Het inkopen en samenstellen doen we dit jaar geza-
menlijk, zodat alle uitgereikte pakketten in de hele Hof 
gelijk zijn. 
De eindcollecte van de dienst van 12 december willen 
we hieraan besteden.  
In de gezinsdienst van 24 december verleent o.a. de 
ZWO haar medewerking. Daarom willen we de eind-
collecte besteden aan een doel dat de ZWO heeft 
voorgesteld: “Kinderen in de Knel.” 
In de Kerstnachtdienst zal de diaconie de eindcollecte 
besteden aan het Algemeen Diaconaal Werk. 
Terwille, voorheen Stichting ‘Nieuw Begin’ uit Rijssen, 
is een christelijke organisatie die hulp biedt aan ver-
slaafden en de mensen om hen heen. De eindcollecte 
van 9 januari wil de diaconie hieraan besteden. 
Wilt U één van deze collectes steunen maar bent U 
niet in de gelegenheid om de dienst bij te wonen, dan 
kunt U uw bijdrage storten op bankreknr. 34.07.00.327 
onder vermelding van het doel. 

 

Kerkrentmeesters 
 
DIENSTGEBOUW 
Vanaf begin december is de Stichting Heemkunde 
huurder van de grote zaal (1) in het Dienstgebouw. 
Het ligt in de bedoeling dat dit voor een langere perio-
de gehuurd wordt. Inmiddels zijn de nodige aanpas-
singen aan deze ruimte gedaan, mede in combinatie 
met de verbouw van het uitvaartcentrum. Omdat deze 
beide trajecten gelijkertijd worden afgerond wordt er 
gekozen voor een gezamenlijke ‘open dag’. Deze dag 
staat gepland op zaterdag 15 januari 2011.  
In samenwerking met Begrafenisvereniging ‘De Laat-
ste Eer’ en uitvaartondernemer Vruwink zal die dag 
aan de Markelose bevolking getoond worden hoe de 
verbouwing van het uitvaartcentrum heeft uitgepakt. 
Ook kan dan de renovatie van het gebouw aan de 
kerkzijde bekeken worden. De St.Heemkunde doet 
hetzelfde voor wat betreft de door haar gehuurde ruim-
te. In het Dienstgebouw zal gelijktijdig een foto-
expositie door Heemkunde georganiseerd worden. 
Over de exacte openingstijden van de ‘open dag’ zult 
u via de media geïnformeerd worden. 
Met deze ‘open dag’ komt er een formeel einde aan 
een lange verbouwingsperiode, die voor de nodige 
overlast voor de direct betrokkenen heeft gezorgd. Wij 
willen iedereen nog eens bedanken voor het geduld en 
begrip dat er in de afgelopen periode is opgebracht. 
 
Stand van zaken liturgisch centrum 
De aanpassing van het liturgisch centrum en het 
openstellen van de ingang aan de Grotestraat kan 
voorlopig niet doorgaan wegens onvoldoende dekking. 
Het College van Kerkrentmeesters heeft daarom be-
sloten een pas op de plaats te maken voor wat betreft 
deze aanpassingen. Eerst moet er zicht komen op een 
sluitende financiering. Daarvoor zal ook op zoek wor-
den gegaan naar eventuele subsidiemogelijkheden. 
Eerst zullen de verbouw van dienstgebouw en aula en 
de verkoop van de pastorie Beatrixstraat worden afge-
rond, voordat we nieuwe financiële verplichtingen aan-
gaan om dit project op te starten. 
  

KERKBALANS 2011 
De actie kerkbalans 2011 wordt gehouden van 
16 t/m 30 januari 2011 en heeft dit jaar als the-
ma ”Onze kerk is van blijvende waarde”. 
 
Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Ge-
lukkig mogen we rekenen op de hulp van vrijwilli-
gers die de predikanten en de kerkenraad terzijde 
staan. Er is aandacht voor jongeren en voor oude-
ren, zieken, en hulpbehoevenden. Dat kan zo blij-
ven als we met elkaar ook in financieel opzicht wil-
len bijdragen aan de instandhouding van onze 
kerk. 
Wij zijn blij dat het uitvaartcentrum met de daarin 
gerealiseerde “24uurs kamers", een belangrijke 



6 
 

voorziening voor de gehele Markelose bevolking, 
inmiddels in gebruik is genomen. Daarnaast loopt 
het 10-jarig onderhoudsproject van de kerk nog 
steeds door. 
Ook de komst van Heemkunde naar het Dienstge-
bouw toont aan hoe multifunctioneel deze voorzie-
ning voor Markelo is. 
Zoals u wellicht hebt vernomen is het totaal van de 
toezeggingen van de vorige actie kerkbalans net 
onder de € 200.000 blijven steken. Wij hopen dan 
ook dat u gezien de stijgende kosten, uw bijdrage 
voor 2011 wilt verhogen. 
Alleen met uw bijdrage, welke nagenoeg geheel 
wordt besteed aan het plaatselijke kerkwerk, is het 
mogelijk dat de Martinuskerk met 2 predikanten en 
een adequaat verenigingsgebouw in de toekomst 
voor u, voor jou en volgende generaties kan blijven 
voortbestaan. 
Meer informatie vindt u in de begeleidende brief die 
u in bovengenoemde periode ontvangt en op 
www.kerkbalans.nl. 
Alvast bedankt voor uw financiële steun! 
 

 

Protestantse Vrouwendienst 
 
Misschien vraagt u zich af wat de PVD is of doet. 
Twintig jaar geleden is de Hervormde Vrouwen Dienst 
opgericht, omdat er vraag was naar bezoekwerk. Een 
aantal dames van de Herv. Vrouwen Vereniging heeft 
de hoofden bijeen gestoken en zijn gestart. Mensen 
werden bezocht die alleen waren, alleen kwamen te 
staan of zich eenzaam voelden. Ook een telefooncirkel 
ging draaien. Een jaar later is begonnen met de zang-
diensten in verzorgingshuis Anholtskamp. 
En nog steeds, na 20 jaar, zijn er dames die zich voor 
deze werkzaamheden inzetten. Momenteel bestaat de 
groep uit ruim 40 dames. 
Ingeroosterd in 4 groepen helpen zij bij de zangdien-
sten in Anholtskamp. Elke laatste vrijdag van de 
maand wordt een dienst gehouden in de grote zaal 
van Anholtskamp. Niet alleen bewoners van het ver-
zorgingshuis worden opgehaald / begeleid door de 
Prot. Vrouwen Dienst, ook mensen uit alle hoeken van 
Markelo weten de weg te vinden of vragen om vervoer. 
De dienst, die bezocht wordt door zo'n 70-80 mensen, 
begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. 
Meestal loopt het een kwartiertje uit, want ook hier 
vliegt de tijd! Na een korte "kerkdienst" is er gelegen-
heid, onder het genot van een kopje koffie / thee, om 
oude contacten te onderhouden en even bij te praten. 
Het is vaak net een bijenkorf! Om dit alles in goede 
banen te leiden zijn vele handen nodig. En die zijn er 
gelukkig: onze PVD-sters! 
Naast dit werk in Anholtskamp hebben zo'n 30 dames 
ook 1 of 2 "bezoekadresjes". Mensen die graag regel-
matig een bezoekje wensen, komen op een lijst en van 
onze kant proberen wij iemand te vinden die hiervoor 
in aanmerking komt. Het is dankbaar werk om mensen 

te bezoeken die alleen zijn en graag een praatje willen 
maken. Als PVD-sters weten we dat het tijd kost, maar 
dat je er véél van kunt leren en dat je je er goed bij 
voelt! 
Voor dit bezoekwerk zoeken we nog meer dames 
die ons willen helpen en daarmee dus ook anderen 
helpen! 
Wilt u meer weten? Aarzel niet, bel één van onder-
staande commissieleden. We heten u van harte wel-
kom in het nieuwe jaar. En ..…. al onze dames van de 
PVD wensen we een contact-vol 2011. 
 
 Joke Doornhein – Vastenburg tel. 272031 

Jannie Linde – Penninga  tel. 361999 
 
ZORG VOOR,  MET  en OM ELKAAR 
 

Jeugd- en jongerenwerk 
 

 
6 TOT 10 JAAR 

 
16 december Aan het werk voor kerst 
13 januari 2011 Bingo 

 
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 een keer de 
handen uit de mouwen te steken, geef dit dan door bij de 
leiding…. 

10 TOT 12 JAAR 

  
16 december Kerstballen in de bomen 
13 januari 2011 Bingo 

 
Groetjes Madieke 
 
 

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 

 

http://www.kerkbalans.nl/�
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VAN DE ZONDAGSSCHOOL. 
 

KERSTFEEST 
Op zaterdagavond 18 december 
viert de Zondagsschool kerstfeest in 
de Martinuskerk in Markelo. Dit 
kerstfeest is niet alleen voor zon-
dagsschoolkinderen maar voor 
iedereen die dit feest graag met ons 

wil vieren. Jong en oud, iedereen is van harte wel-
kom!!! 
Er wordt een spannend kerstverhaal verteld en de 
kinderen zullen een mooi kerstspel zien met de titel: 
”Op zoek naar de herders”, 
 
Het kerstspel gaat over een jour-
nalist die op zoek gaat naar her-
ders omdat hij nog een stuk voor 
de speciale kersteditie van de TC 
Tubantia moet schrijven. Zal het 
hem lukken om de herders op tijd 
te vinden zodat hij nog een mooi 
verhaal kan schrijven? 
Wij zijn heel benieuwd en 
misschien jullie ook wel.  
Kom daarom zaterdag 18 december naar de 
Martinuskerk. De avond begint om half acht (19.30 
uur) en aan het einde is er voor iedereen een leuke 
verrassing 
 
Kerstcollecte 
In de vorige uitgave van kerkblad was een acceptgiro-
kaart bijgesloten voor de kerstcollecte van de Zon-
dagsschool Markelo. Velen van u hebben via deze 
weg het werk van de Zondagsschool gesteund, waar 
voor onze hartelijke dank. 
Mocht u geen acceptgirokaart hebben ontvangen en 
de Zondagsschool toch willen steunen dan kunt u uw 
gift nog overmaken op rek. Nr. 34.07.53.412 t.n.v. 
Zondagsschool Markelo. Mede dankzij de steun van u 
is het mogelijk om het Zondagsschoolwerk in Markelo 
in stand te houden. 
 
De Zondagsschool Markelo wenst u allen geze-
gende feestdagen toe! 
 

Algemeen  
  
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

 
Op donderdag 16 december komt ter 
gelegenheid van het 65- jarig jubile-
um op uitnodiging van de Hervormde 
Vrouwen Vereniging Markelo het Vo-
caalensemble “De Twente Zangers” 
uit Rijssen, in de Martinuskerk haar 

medewerking verlenen aan de Jubileum Kerst / Ad-
ventsviering. Dit ensemble is opgericht op 30 juni 1965 
en bestaat uit zestien zangers: vier eerste en vier 
tweede tenoren, vier baritons en vier bassen. Het re-

pertoire is zeer breed: delen van operettes en musi-
cals, als ook kerkmuziek en negro's. Veel van hun 
nummers worden à capella gezongen, waarbij de ho-
mogene koorklank opvallend is, maar ook met piano-
begeleiding kunnen zij als groep goed uit de voeten. 
Regelmatig zijn hun eigen solisten in de verschillende 
nummers te horen. 
Het ensemble laat zich regelmatig horen op concour-
sen en festivals in binnen- en buitenland. Alom weten 
zij als zangers hun publiek door de koorklank aange-
naam te verpozen.  
Het ensemble staat onder de bezielende leiding van 
dirigent Louis ten Vregelaar. Hij verzorgt regelmatig 
concerten in binnen- en buitenland en treedt daarnaast 
veelvuldig op als begeleider van koren en ensembles. 
Deze avond zal hun repertoire in kerststijl zijn. 
Wij nodigen iedereen die van koorzang houdt van har-
te uit deze avond bij te wonen. 
De kerk is vanaf 19.30 uur geopend. 
Aanvang van de avond is 20.00 uur. 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING. 
NIEUWJAARSVISITE. 
Wij nodigen u van harte uit op onze nieuwjaarsbijeen-
komst op donderdag 13 januari 2011 om 14.00 uur bij 
Bill’s Bar, Taets van Amerongenstraat 15 te Markelo. 
Deze middag zal onder het genot van een hapje en 
een drankje de Theatergroep “Mooi Weer” uit Arnhem 
voor ons optreden. Deze groep heeft zich gespeciali-
seerd in voorstellingen, cabaretesk theater in de oude 
stijl met nostalgische elementen, humor, aanspreken-
de liedjes en herkenbare onderwerpen. 
Voor deze middag kunt u zich opgeven voor zaterdag 
8 januari bij Leidy ter Haar, tel. 0547 361733. 
Wij hopen veel dames op deze Nieuwjaarsvisite te 
mogen ontvangen. 
Op onze verenigingsavond op 27 januari komt Ds. Elly 
Nordt op bezoek. 
Tevens is dan onze Algemene Ledenvergadering. 
Nadere informatie komt in het boekje van december. 
 
    Bestuur H.V.V. 
 

 
Bijbel als e-book in online winkel 
De Bijbel is nu ook als digitaal boek via internet te 
koop. Het e-book is speciaal geschikt voor digitale le-
zers als de e-reader, iPad of iPhone.  
Webwinkel Yssa.nl biedt de Bijbel als eerste legaal in 
digitale vorm aan. “De e-bijbel is beschikbaar in een 
aantal Nederlandse vertalingen”, zegt Dave van der 
Oest van Yssa. “Een groot voordeel van de e-bijbels is 
dat je er razendsnel in kunt navigeren. Ook kun je 
eenvoudig verschillende vertalingen raadplegen zodat 
je makkelijk kunt zien wat het verschil is tussen die 
vertalingen. Daarnaast kun je met veel e-readers ook 

http://www.twentezangers.nl/pageID_7558042.html�
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aantekeningen in je e-bijbel maken, wat natuurlijk pret-
tig is voor het houden van Bijbelstudies.”  
Het aanbod van christelijke e-books neemt de laatste 
tijd snel toe. “Het zal niet lang meer duren voordat je 
ook een concordantie of bijvoorbeeld een bijbelcom-
mentaar als e-book kunt kopen. Dan luister je straks 
naar de preek en kijk je meteen wat een bijbelcom-
mentaar van de preektekst zegt'', denkt Van der Oest.  
De introductie van de e-bijbel valt samen met de op-
komst van christelijke e-boeken. Het aanbod ligt nu 
rond de honderd titels, maar groeit dagelijks. ,,De 
christelijke markt is in beweging.'' Van Oest werkt nu 
samen met uitgevers Boekencentrum en Importantia, 
maar daar zal het volgens hem niet bij blijven. ,,Veel 
christelijke uitgevers staan op het punt digitaal te 
gaan.''  
Met de onlinebijbel gaat Yssa nog sterker de concur-
rentie aan met de gevestigde christelijke boekwinkels. 
Van Oest: “Ik denk dat over een jaar of vijf zeker dertig 
procent van de christelijke boeken digitaal gelezen 
wordt.”        Bron: Nederlands Dagblad  
 
Bijbelgenootschap Benin werkt aan Gun-bijbel 
In het West-Afrikaanse Benin worden maar liefst 54 
verschillende talen gesproken. In vier van die talen be-
staat er een complete Bijbel. Het Bijbelgenootschap 
van Benin is bezig met de vertaling van de Bijbel in het 
Fon, het Adja en het Mina. Een vierde vertaalproject 
betreft een nieuwe vertaling in het Gun. 
“Een nieuwe vertaling in het Gun is hard nodig”, zegt 
projectcoördinator ds. Michel Djoï, “De oude vertaling 
stamt uit 1923. In die tijd werd er een ander alfabet 
gebruikt en was de taal ook heel anders. De oude 
Gun-bijbel is daarom niet meer bruikbaar voor de 
nieuwe generatie.” 
Het Nieuwe Testament in modern Gun verscheen al in 
2003 en was meteen een enorm succes. Deze uitgave 
was ook zeer behulpzaam bij de alfabetiseringspro-
gramma’s van het bijbelgenootschap en paste goed in 
het beleid van de regering van Benin, die het gebruik 
van de nationale talen stimuleert. 
“Van het Oude Testament zijn nu ongeveer dertig boe-
ken vertaald. Het werk heeft vertraging opgelopen, 
doordat er te weinig financiële middelen waren”, meldt 
Djoï, maar hij vertrouwt erop dat het project tot een 
goed einde wordt gebracht. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het project 
van de zusterorganisatie in Benin. 
 
Herziene Vietnamese Bijbelvertaling op bijzondere 
wijze gevierd 
In Ho Chi Minh stad (Vietnam) in de Nguyen Tri Phu-
ong Evangelical Church hebben ruim vierhonderd 
christenen van verschillende kerkgenootschappen ge-
zamenlijk de langverwachte verschijning van de Her-
ziene Bijbelvertaling gevierd. Zowel de verschijning 
van deze vertaling als het interkerkelijke karakter van 
de viering waren uniek voor Vietnam.  
Deze herziening begon in 1998 met een Vietnamees 
vertaalteam in de Verenigde Staten onder leiding van 
vertaalconsultant dr. Philip Towner van de United Bible 

Societies. Toen enkele jaren later de politieke situatie 
in Vietnam verbeterde, hebben drie lokale vertalers in 
Ho Chi Minh City het vertaalproject overgenomen. In 
2004 is het Nieuwe Testament gereed gekomen en nu 
dus ook het Oude Testament. 
De herziene Vietnamese Bijbel is gemakkelijker om te 
lezen en te begrijpen voor de huidige generatie, maar 
heeft wel de kenmerken behouden van de originele 
vertaling, die in de kerken erg gewaardeerd wordt.  
Voor het eerst in de geschiedenis van Vietnam hielden 
protestanten, rooms-katholieken en leden van huisker-
ken samen een kerkdienst. Joyce van de Veen, ver-
antwoordelijk voor bijbelwerk wereldwijd namens het 
Nederlands Bijbelgenootschap, was als speciale gast 
bij de viering aanwezig. “Voor ons in Nederland is zo’n 
gezamenlijke viering van protestantse kerken, huisge-
meenten en de Rooms-katholieke Kerk misschien niet 
zo bijzonder. Maar in een land als Vietnam, waar chris-
tenen te maken hebben met moeilijke omstandighe-
den, is dit alles behalve vanzelfsprekend. Na afloop 
vertelden verschillende kerkleiders mij hoe bijzonder 
ze het vonden om deze viering te mogen meemaken”.  
Na de dienst werden 1500 exemplaren van de Herzie-
ne Bijbelvertaling verkocht. Kerken hebben inmiddels 
duizenden exemplaren besteld.  
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het werk van 
de collega’s in Vietnam financieel. Naast de herziening 
van de Vietnamese vertaling wordt er bijvoorbeeld ook 
gewerkt aan een vertaling in het Jarai. Dat is een taal 
die door 320.000 mensen in Vietnam wordt gesproken. 
                            Werkgroep NBG Markelo 

 
zondag 5 december Jesaja 7:10-17 
maandag 6 december Jesaja 7:18-25 
dinsdag 7 december Micha 1:1-7 
woensdag 8 december Micha 1:8-16 
donderdag 9 december Micha 2:1-5 
vrijdag 10 december Micha 2:6-11  
zaterdag 11 december Micha 2:12-3:4 
zondag 12 december Micha 3:5-12 
maandag 13 december Micha 4:1-8 
dinsdag 14 december Micha 4:9-14 
woensdag 15 december Micha 5:1-5 
donderdag 16 december Jeremia 30:1-11 
vrijdag 17 december Jeremia 30:12-17 
zaterdag 18 december Jeremia 30:18-31:1 
zondag 19 december Matteüs 1:18-25 
maandag 20 december Jeremia 31:2-14  
dinsdag 21 december Jeremia 31:15-22 
woensdag 22 december Jeremia 31:23-34 
donderdag 23 december Jeremia 31:35-40 
vrijdag 24 december Psalm 2  
zaterdag 25 december Jeremia 23:1-8 
zondag 26 december Micha 5:6-14 
maandag 27 december Micha 6:1-8  
dinsdag 28 december Micha 6:9-16 
woensdag 29 december Micha 7:1-7 
donderdag 30 december Micha 7:8-13 
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vrijdag 31 december Micha 7:14-20 
zondag 5 december Jesaja 7:10-17 
maandag 6 december Jesaja 7:18-25 
dinsdag 7 december Micha 1:1-7 
woensdag 8 december Micha 1:8-16 
donderdag 9 december Micha 2:1-5 
vrijdag 10 december Micha 2:6-11  
zaterdag 11 december Micha 2:12-3:4 
zondag 12 december Micha 3:5-12 
maandag 13 december Micha 4:1-8 
dinsdag 14 december Micha 4:9-14 
woensdag 15 december Micha 5:1-5 
donderdag 16 december Jeremia 30:1-11 
vrijdag 17 december Jeremia 30:12-17 
zaterdag 18 december Jeremia 30:18-31:1 
zondag 19 december Matteüs 1:18-25 
maandag 20 december Jeremia 31:2-14  
dinsdag 21 december Jeremia 31:15-22 
woensdag 22 december Jeremia 31:23-34 
donderdag 23 december Jeremia 31:35-40 
vrijdag 24 december Psalm 2  
zaterdag 25 december Jeremia 23:1-8 
zondag 26 december Micha 5:6-14 
maandag 27 december Micha 6:1-8  
dinsdag 28 december Micha 6:9-16 
woensdag 29 december Micha 7:1-7 
donderdag 30 december Micha 7:8-13 
vrijdag 31 december Micha 7:14-20 
zaterdag 1 januari Matteüs 1:1-17 
zondag 2 januari Psalm 72 
maandag 3 januari Matteüs 1:18-25 
dinsdag 4 januari Matteüs 2:1-12 
woensdag 5 januari Matteüs 2:13-23 
donderdag 6 januari Matteüs 3:1-12 
vrijdag 7 januari Matteüs 3:13-4:11 
zaterdag 8 januari Handelingen 10:1-23a 
zondag 9 januari Handelingen 10:23b-33 
maandag 10 januari Handelingen 10:34-48 
dinsdag 11 januari Handelingen 11:1-18 
woensdag 12 januari Jesaja 60:1-14 
donderdag 13 januari Jesaja 60:15-22 
vrijdag 14 januari Jesaja 61:1-11 
zaterdag 15 januari Jesaja 62:1-12 
zondag 16 januari Romeinen 12:1-8  
maandag 17 januari Romeinen 12:9-21 
dinsdag 18 januari Romeinen 13:1-7 
woensdag 19 januari Romeinen 13:8-14  
donderdag 20 januari Romeinen 14:1-12 
vrijdag 21 januari Romeinen 14:13-23 
zaterdag 22 januari Romeinen 15:1-13 
zondag 23 januari Romeinen 15:14-33  
maandag 24 januari Romeinen 16:1-16 
dinsdag 25 januari Romeinen 16:17-27 
woensdag 26 januari Sefanja 1:1-13 
 
OPEN KERK DAGEN 2011 
In de zomervakantie van 2011 hopen wij weer de 
Open Kerk dagen voor de 25e keer te kunnen houden. 
De Open Kerkdagen zijn op de volgende data: 14, 21 
en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus. 

Omdat het na een huwelijk vaak de gewoonte is om de 
trouwjurk te bewaren lijkt het ons leuk om een exposi-
tie te houden van trouwjurken van mensen die in de 
kerk van Markelo getrouwd zijn. Ook bijzondere foto’s 
van dit kerkelijk huwelijk en mogelijk een kort verslagje 
of speciale attributen zijn welkom. 
Vindt u het leuk om nog eens de trouwjurk te laten zien 
die u droeg bij uw kerkelijk huwelijk in Markelo? 
Meldt u dan bij één van onderstaande personen.  

Jacqueline Gootjes tel. 362536  
Diny Compagner  tel. 362140 
Jo Jansen   tel. 364488 

 
Schrijfactie Kerst 2010 
In Colombia zijn de arbeidsomstandigheden vaak niet 
in overeenstemming met de mensenrechten. Vakbond-
leiders die hiertegen in actie komen worden met de 
dood bedreigd. Deze mensen willen we graag bemoe-
digen vanwege dit vredelievende, maar gevaarlijke 
werk. 
Als teken van onze solidariteit vraagt ZWO u een kaart 
te sturen. Op de kaart staat de tekst en ook de postze-
gel zit er al op. Wilt u deze kaart meenemen (als het 
mogelijk is € 1, - in het potje doen voor de onkosten) 
en uw handtekening op deze kaart zetten? 
Natuurlijk kunt u er nog wat bij schrijven (in het Engels 
of Spaans) met uw naam en adres.  
Bij de uitgang kunt u ook een papier vinden, waarop 
alles nog eens staat uitgelegd. 
 
Kun je nog genieten van het kind-zijn als…... 
Kun je nog genieten van het kind-zijn als je wees bent, 
omdat je ouders overleden zijn aan aids? 
13 miljoen kinderen niet. 
Kun je nog genieten van het kind-zijn als je niet naar 
school kunt, omdat je voor je zieke ouders moet zor-
gen en voor je broertjes en zusjes? 
Kun je nog genieten van het kind-zijn als je voor je ge-
boorte al besmet geraakt bent met hiv? (In rijke landen 
kan men de besmetting van moeder op kind voorko-
men, maar in veel landen ook niet). 
Kun je nog genieten van het kind-zijn als je gehandi-
capt bent en dus “niets waard” bent? 
Kun je nog genieten van het kind-zijn als je ouders in 

de gevangenis zitten om-
dat ze honger hadden en 
wat eten gestolen heb-
ben? 
Kun je nog genieten van 
het kind-zijn als je uitge-
buit wordt door je baas, 
maar niet op kunt houden 
met werken, omdat je ou-
ders het geld zo vreselijk 
hard nodig hebben? 
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Kinderen in de Knel, het kinderprogramma van Kerk in 
Actie, ondersteunt lokale organisaties in het buiten-
land, die opkomen voor deze kinderen, straatkinderen, 
werkende kinderen of seksueel uitgebuite kinderen. 
In de gezinsdienst van 24 december is de collecte 
voor Kinderen in de Knel. 
ZWO hoopt op uw gulle gift voor deze kinderen. 
 
GIFTEN (van 24 oktober t/m 20 november): 
CvK./Kerk  
P. 10,00 / B. 10,00 / N. 10,00 / n.n. 5,00 / B. 5,00 / JE. 
10,00 / MD. 5,00 / W. 10,00 / R. 100,00/ W. 5,00 / R-L. 
10,00 / JS 5,00 / M. 10,00 / B-S. 250,00 / 
Zondagsschool: P. 5,00 / H. 15,00 / 
Orgelfonds:  M. 10,00 / D-S. 5,00 / 
Verjaardagsfonds: Z-tH. 20,00 / B. 10,00 / W. 5,00 / 
GB.10,00 / P-K. 9,80 / H-S. 10,00 /  acc.giro €. 90,00  
Onderhoudfonds:  L. 20,00 / 
Diaconie: W. 10,00 / L. 10,00 / 
Fruitbakjes: € 429,00 / 
Bloemen: tW-R. 10,00 / W. 15,00 / W. 5,00 / LJ. 5,00 / 
R. 10,00 / HK. 20,00 / R. 9,00 / W-V. 10,00 /  
B. 10,00 / N-M. 10,00 / M. 10,00 / JS 5,00 / DB. 10,00  
 
COLLECTEN: 
Datum:           CvK:           Diac.         Eindcollecten: 
29 okt.     84,80 A’kamp / Diac. 
31 okt.         51,85        51,85     126,55 CvK/kerk 
31 okt.         41,43        41,42       90,31 CvK/kerk Elsen 
03 nov         43,68        43,67  Brookschool  Diac.+CvK 
07 nov        79,63        79,62     212,10 Diaconie  
11 nov                41,50 A’kamp/Diac. 
14 nov        95,00        94,99     176,97 Diaconie 
21 nov        89,62        89,61     225,65 CvK/kerk 
 
Enkele Synode berichten (november vergadering) 
 

Ruimte in de kerk 
Toen de drie kerken, hervormd, ge-
reformeerd en luthers, besloten tot 
vereniging was er in een deel van 
de kerk enige zorg of er voldoende 
ruimte zou zijn voor enerzijds de 

lutherse en anderzijds de gereformeerde traditie. Ei-
genlijk leefde die zorg vooral bij de “Gereformeerde 
Bonds Gemeenten”. Daarom is er destijds een “aan-
vullend besluit” genomen en dat betekende een evalu-
atie van de “ruimte” in de kerk. Er zijn na de her- en 
vereniging van de kerken enkele gemeenten uit het 
kerkelijk verband vertrokken, de zgn. “Hersteld Her-
vormde Gemeenten”. De evaluatie heeft nu plaats ge-
vonden en er blijkt, misschien ook juist vanwege het 
vertrek van een aantal gemeenten, geen zorg meer te 
zijn over dit punt. Er is ruimte genoeg, voor sommigen 
misschien zelfs wat ruimte te veel. 
 
Protestantse Theologische Universiteit 
De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) ver-
huist in 2012 naar Amsterdam en Groningen. Oplei-
ding en onderzoek worden op die plaatsen in samen-
werking met de Vrije Universiteit Amsterdam en de 

Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd. Het bestuurs-
bureau komt in Amsterdam. Deze de verplaatsing be-
tekent een einde van de relatie met de universiteiten 
van Kampen, Leiden en Utrecht. Het besluit stoelt op 
overwegingen aangaande aantallen studenten, aca-
demisch klimaat en karakter van de universitaire oplei-
dingen. 
  
Landelijke ledenadministratie 
Het heeft even geduurd en een lieve cent gekost, maar 
nu krijgen we dan ook wat, de nieuwe landelijke le-
denadministratie. In een aantal gemeenten heeft het 
nu als proef gedraaid en daar is men er zeer tevreden 
over. Toch is besloten om het pas in te voeren na de 
komende actie Kerkbalans, om niet te veel werk tege-
lijk in de gemeenten te hebben. 
Het systeem is via internet vanaf elke computer te be-
reiken. Iedereen die er mee moet / wil werken krijgt 
een tweetal “sleutels” om toegang te krijgen tot alleen 
dat gedeelte waartoe hij of zij bevoegd is. Een ouder-
ling krijgt bijvoorbeeld andere toegangsmogelijkheden 
dan een kerkrentmeester, een ieder naar zijn ambt. 
Het wordt landelijk ingevoerd in februari 2011. En een 
kerkelijk werker die met een PC wil werken kan gehol-
pen worden met een uitdraai naar behoefte. 
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