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EVEN WEG VAN ALLES 
Soms zou ik even niets aan mijn hoofd willen 
hebben. Geen kerkdienst om voor te bereiden. 
Niet de dagelijkse problemen, waar aandacht 
voor wordt gevraagd. Niet bezig hoeven met po-
litieke ontwikkelingen of economische vraag-
stukken. Je nergens druk over maken. Gewoon 
zorgeloos leven. Een potje tennis op zijn tijd, wat 
prutsen in de tuin, op 
een mooi moment 
een stukje fietsen en 
dan onderweg wat 
vlierbessen plukken. 
Een praatje op 
straat. Op bezoek bij 
bekenden in het 
noorden. Geen enke-
le verplichting en 
geen enkele sores. 
Alle zorgen op grote 
afstand. 
 
Dat doet denken aan vakantie of een weekend 
er tussenuit. Aan mensen, die van hun pensioen 
genieten. Of jongeren die er een jaar op uittrek-
ken, de wijde wereld in. Het doet me terugden-
ken aan de kinderjaren, toen er in de hoogste 
klas van de lagere school beroepenvoorlichting 
werd gegeven. Ik herinner me dat ik daar eigen-
lijk niet aan wou. Want het betekende dat ik me 
niet langer kon blijven verschuilen achter mijn 
ouders. Het zorgeloze leventje van toen zou op-
houden. Ik had op eigen benen te staan en ver-
antwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken, 
of ik nu wilde of niet. 
 
Als kind kun je heerlijk op de rug liggen in het 
gras en dan je fantasie loslaten op de wolken, 
die je over ziet gaan. Toen ik ouder werd kon ik 
genieten van een wandeling in de natuur, door 
het bos en open vlaktes. Maar dat onbevangen 
vrije gevoel verdween, toen de eerste berichten 
kwamen over aantasting van de ozonlaag. Later 
kwam er de zure regen bij. Het heeft lang ge-

duurd voordat die ontspannenheid terugkeerde 
bij een tocht door het bos. 
 
Of je het nu prettig vindt of niet, de problemen 
zijn er. “Vluchten kan niet meer”, zongen Frans 
Halsema en Jenny Arean eind jaren ’70 al. Je 
hoeft ze niet de hele tijd met je meedragen, de 
zorgen van alledag. Er voortdurend over tobben, 
verandert de situatie meestal niet. Het maakt het 

voor jezelf eerder erger 
dan beter. Losten proble-
men maar vanzelf op. Was 
er maar iemand met visie 
en macht. Maar de praktijk 
is vaak ingewikkelder dan 
je wilt. De invloed van 
goed willende mensen be-
perkt. Vluchten kan niet 
meer, schuilen kan nog 
wel, zo zongen Frans en 
Jenny in 1977. Heel dicht 
bij elkaar. 
 

Inderdaad. Je kunt bij anderen steun vinden. 
Een luisterend oor. Een helpende hand. Wijze 
raad. In de kerk willen we dat op onze beschei-
den wijze bieden. Er zijn voor elkaar. In vertrou-
wen op Eén die groter is dan alle zorg. Eén bij 
wie je veilig weg kunt kruipen. Dat maakt dat je 
steeds weer nieuwe energie vindt en met hoop 
aan de slag gaat om te doen wat in je vermogen 
ligt. Het koninkrijk van God bestaat niet uit loze 
woorden, maar uit kracht, schreef de apostel 
Paulus in het midden van de eerste eeuw na 
Christus. Hij maakte dat persoonlijk mee in zijn 
dienstwerk voor de Heer. Moge ook vandaag 
blijken, dat diezelfde Heer Jezus tot meer in 
staat is dan wij durven verwachten. Mogen meer 
mensen dat gaan zien en ervaren dan er nu in 
de kerk komen. MD 
 

Themadienst 17 oktober 
"Liefde sterft nooit" 
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Kerkdiensten 
 
Zondag   3 okt.  Martinuskerk  
10.00 uur Ds. E. Nordt  
Eindcollecte:  CvK 
 
Zondag   3 okt.  Buurtdienst Stokkum 
10.00 uur Ds. M. Dijkstra    
Eindcollecte:   CvK 
 
Zondag   10 okt. Martinuskerk 
10.00 uur Ds. E. Nordt   
Eindcollecte:   Diaconie / Kerk in Actie (15 ct actie) 
 
Zondag 17 okt.  Martinuskerk Themadienst  
10.00 uur Ds. Janneke Bekhof-Smit   
Eindcollecte:  Commissie themadiensten 
 
Zondag 24 okt. Martinuskerk 
10.00 uur Ds. E. Nordt   
Eindcollecte:   Diaconie / Bijbelgenootschap 
 
Vrijdag 29 okt.  Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur Ds. E. Nordt   
Collecte:         Diaconie 
 
Zondag 31 okt. Martinuskerk 
10.00 uur Ds. E. Nordt  m.m.v. het Kerkkoor  
Eindcollecte:  CvK 
 
Zondag 31 okt.  Buurtdienst Elsen 
10.00 uur Ds. M. Dijkstra   
Eindcollecte:   CvK 
 
Woensdag 3 nov.  Dankdag Brookschole 
20.00 uur Ds. E. Nordt   
Collecte:         Diaconie en Kerk 
 
Zondag 7 nov. Martinuskerk Gezinsdienst   
10.00 uur Ds. M. Dijkstra   
Eindcollecte:   Diaconie / Fruitbakjes 
 
Donderdag 11 nov. H. Avondmaal Anholtskamp  
16.00 uur Ds. E. Nordt  
Collecte:         Diaconie 
 
Zondag   14 nov. Martinuskerk Doopdienst  
10.00 uur   Ds. Nordt  
Eindcollecte:  Diaconie 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Traditiegetrouw is de eerste zondag in oktober, dit 
jaar 3 oktober, Israëlzondag. Het thema is: “Vertrouw 
op de Heer en doe het goede!” 
 
Themadienst "Liefde sterft nooit" 
In deze dienst zal ds. Janneke Bekhof-Smit voor-
gaan. Zij deed de intrede van ds. Elly Nordt in sep-
tember vorig jaar en is verbonden aan het studen-
tenpastoraat van de technische universiteit Twente. 
Het thema is: "Liefde sterft nooit" en staat o.a. in het 
teken van nieuw leven of nieuw begin. 

 
Hervormingsdag: 
Zondag 31 oktober belooft een volle zondag te wor-
den. We staan stil bij Luther, die zijn 95 stellingen 
aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg sloeg, op 
wat wij nu noemen, Hervormingsdag. Verder is deze 
zondag aangewezen als Nationale Bijbelzondag. 
 
Buurtdienst Elsen:  
Als we op 31 oktober dienst hebben in Elsen vieren 
protestantse kerken Hervormingsdag. Het leesrooster 
brengt ons bij een bekend verhaal: de ommekeer van 
Zacheüs, die van zijn hoogte klom en Jezus toeliet in 
zijn leven. Wat wij gaan doen?  
Kom, en maak het zelf mee. 
 
Kerkradio: 
Op dinsdagmiddag 2 november wordt er voor de luis-
teraars van de kerkradio van 15.00-17.00 uur een 
bijeenkomst georganiseerd in het Dienstgebouw. 
 
Dankdag voor gewas en arbeid: 
Op woensdag 3 november om 20.00 uur komen we 
in de Brookschole in Markelose Broek bij elkaar om 
te danken voor de oogst van het land en voor het 
werk van onze handen en onze studie. De voorberei-
dingsgroep komt binnenkort bijeen om een thema 
vast te stellen en uit te werken.  
Van harte welkom in deze dienst, met koffie of thee 
en koek vóór en na. En natuurlijk voor de gezellige 
ontmoetingen. 
 
Gezinsdienst: 
In samenwerking met scholen en eigen jeugdwerk 
zullen we invulling geven aan de gezinsdienst op 7 
november. Standaard staat deze in het teken van 
dankdag voor gewas en arbeid. De lezing van die 
zondag bepaalt ons bij de kerk als huis van gebed. 
Destijds heeft Jezus zich er boos over gemaakt hoe 
er in en om de tempel handel werd gedreven. In zijn 
ogen was het een rovershol geworden. Wat zou Hij 
vinden van de wijze waarop wij met de aarde om-
gaan?  
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en kindernevendienst. De zondags-
school voor 4 tot 12-jarigen heeft in de zomervakan-
tie ook vakantie. Gelijktijdig met het dorp is er zon-
dagsschool in Elsen en Stokkum. 
 
AGENDA 
Voorbereiding zondagsschool en kindernevendienst 
Op maandag 4 oktober om 20.00 uur in het Dienst-
gebouw is er een voorbereiding voor de Zondags-
school- en kindernevendienstleiding voor de zonda-
gen in oktober. 
 
Wat verwacht u/jij van een kerkdienst? 
Altijd al willen vertellen wat je eigenlijk verwacht van 
een kerkdienst? Dan ben je welkom op dinsdag 5 ok-
tober om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Met elkaar 
willen we delen wat onze verwachtingen zijn van een 
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kerkdienst. Verwachten we allemaal hetzelfde, of zijn 
er kleine of grote verschillen? Is jouw verwachting 
van een dienst altijd eender, of is het in de loop van 
de tijd veranderd? Of ben je iemand die leeft met het 
motto “verandering van spijs doet eten”? Kortom, een 
aantal gedachten rond de verwachtingen van een 
kerkdienst. Graag horen we ook uw of jouw mening. 
Bij dezen uitgenodigd en welkom.       Ds. Elly Nordt 
 
Mannenclub 
Op 6 oktober om 10.00 uur is de eerste bijeenkomst 
van de mannenclub van dit seizoen.  
Plaats: het Dienstgebouw. Gespreksleider: ds. M. 
Dijkstra. 
 
Gespreksgroep Rondom de Zonneweg. 
Op 14 oktober om 20.15 uur komt de gespreksgroep 
‘Rondom de Zonneweg’ bijeen bij Ina Dollekamp, 
Fokkerstraat 37. Het onderwerp ligt nog 
niet vast, maar het zou bijvoorbeeld kun-
nen gaan over de ‘Stille oorlog’, een do-
cumentaire over ervaringen van moslims, 
die in Rijssen wonen. Contactpersoon: 
John Hofman, Zonneweg 22. 
 
Doopzitting. 
Het is fijn dat al drie ouderparen zich 
hebben gemeld om hun kind te laten 
dopen in de dienst op 14 november 2010 
in de Martinuskerk. Hopelijk komen er nog 
meer dopelingen bij. De doopzitting om de 
doopdienst voor te bereiden en voor het 
aanvragen van de doop wordt gehouden 
op donderdag 28 oktober om 20.00 uur in 
het Dienstgebouw. Met vragen rond deze 
doopzitting en doopdienst kun je terecht bij 
ds. Elly Nordt tel 388892. 
 
Zangavond Anholtskamp 
Vrijdag 29 oktober om 19 uur is er weer zanguurtje in 
de Anholtskamp. Waar we het over gaan hebben en 
wat we gaan zingen, weten we nu nog niet, maar we 
doen ons best om er een zinvolle en gezellige avond 
van te maken. 
 
KINDERNEVENDIENST 

Elke zondagochtend tijdens de kerk-
dienst is er voor de kinderen een 
kinder-(neven)dienst. We gaan dan 
naar onze eigen ruimte waar we het 
verhaal van de dominee vertalen op 
een manier die voor kinderen leuk 
en begrijpelijk is. Alle kinderen die 

op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend wel-
kom! 
Ook nieuwe leiding is welkom! Lijkt het je leuk, of wil 
je eerst een keer meekijken, meld je dan aan bij Jea-
nine Brinkers, tel. 363053. Tot ziens …… 
          
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 Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 361908. 
 
HUISKAMER VAN DE KERK 
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek 
bij een kop koffie of thee. De koster en aanwezige gast-
vrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 uur van harte wel-
kom.  
 
GEDOOPT  
Op 5 september zijn drie kinderen gedoopt, te weten 
de tweeling Jaro en Tygo Nieland, zonen van Edwin 
en Karin, en Wouter Timmer, zoon van Wilco en Jes-
sica. 

 

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 
 
Ruil in wijk noord 
Binnen het pastorale team hebben Peggy van Til en 
Henk Jansen hun bezoekadressen onderling geruild, 
met dien verstande dat zij nog wel de Borkeldweg en 
Holterweg 28 aanhoudt, maar de overige adressen 
overgeeft aan Henk Jansen. 
Dat betreft dan diegenen, die buiten de gemeente-
grenzen wonen, zoals bijvoorbeeld Goor, voor zover 
ze niet in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. 
Die laatste groep blijft namelijk gewoon onder de 
hoede van Willem en Narda Mensink. Wie aan de 
Oude Rijssenseweg, Postweg 1-5a, 2-10 en Rijssen-
seweg 1-29a en 2-14 woont, krijgt nu Peggy van Til 
als ouderling.  
 
Weren van konijnen 
De afrastering met gaas is nog niet voltooid, zodat 
wilde konijnen nog altijd een weg weten te vinden 

mailto:martends@wanadoo.nl�
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naar onze tuin. Het is namelijk een hoop gedoe om 
dat kippengaas in de beukenhaag aan te brengen, 
die bij de erfscheiding met de Smorre staat. Nu stop-
pen met al dit werk zou alle eerdere inspanningen in 
feite tevergeefs maken. Ik ga dus net zo lang door tot 
er geen konijn meer doorkomt. Dan zullen we zelfs 
naar de straatkant toe moeten, ben ik bang, want ook 
die sluiproute kennen ze. Het lijkt op een gevecht te-
gen van alles dat verkeerd is. Het kost wilskracht en 
energie om die strijd aan te gaan en vol te houden. 
Maar zo lang de deur op een kier blijft openstaan, 
kan kwaad zich blijven verspreiden, tot schade van 
jezelf. Om eventuele misverstanden te voorkomen: ik 
beschouw een konijn zelf niet als iets kwaads, ik pro-
beer alleen de overlast tegen te gaan. De vergelijking 
zit hem in de moeite die je daarvoor moet doen en de 
neiging om het dan maar op te geven.  
 
Heeft u intussen al iets van de aanpassingen gezien 
in het dienstgebouw? De kerk zet een belangrijke 
stap vooruit. Hopelijk hebben nog vele generaties 
daar voordeel van. 
 
Met vriendelijke groeten, 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 

 
De startzondag is gevierd, met veel zang en aan el-
kaar delen en meedelen wie we zijn en wat we doen. 
De fancy fair was een gezellig gebeuren, met onver-
wacht goed weer. De herfst is inmiddels aangebro-
ken met een paar prachtige nazomerdagen. Ik heb 
het gevoel dat het echte werk nog een beetje op 
gang moet komen. Met het begin van de maand ok-
tober zijn alle vakantiegangers weer thuis en kunnen 
we met goede moed en inzet aan het winterwerk be-
ginnen. Gelukkig hangt het niet alleen van onze inzet 
af, maar ontvangen we ook goede dingen aan ideeën 
en ontmoetingen van de Geest van God die door de 
wereld waait, waar Hij/Zij wil. 
 
In de afgelopen weken zijn een aantal mensen uit 
wijk Zuid opgenomen geweest in het ziekenhuis voor 
een operatie of een andere behandeling. De aan-
doening was meestal niet ernstig en levensbedrei-
gend, maar soms ook wel. Toch, iedere opname en 
behandeling in het medische circuit maakt je weer 
bewust van je eigen kwetsbaarheid als mens en con-
fronteert je met de moeite die de meesten van ons 
hebben met de afhankelijkheid van anderen. Als ge-
zondheid niet vanzelfsprekend is, dringen zich vaak 
allerlei vragen op, levensvragen en  geloofsvragen. 
Dikwijls heb je dan het gevoel dat je alleen staat met 
deze dingen en dat anderen het altijd beter weten en 
kunnen. Kwetsbaarheid en het niet weten laten we 
niet gemakkelijk zien aan elkaar. Toch heeft God in 
het leven en lijden van zijn Zoon onze kwetsbaarheid 

en het lijden aan het leven met alle voorkomende 
vragen gedeeld. Daarom, als u behoefte hebt aan 
contact, als u of jij iets wilt delen van wat je mee-
maakt of wat er in je om gaat, laat het weten, aan mij 
als predikant, aan de ouderling of de pastorale be-
zoeker, of gewoon aan iemand die je vertrouwt. Want 
we zijn er niet voor gemaakt om het leven alleen te 
leven, maar elkaar te zijn tot hulp en steun, in de 
naam van de Heer. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid, 

 
Ds. Elly Nordt 
 

Kerkenraad 
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 1 
sept. 2010. 
• Er is nog geen nieuwe jeugdouderling gevonden. 

Als er nog mensen zijn die zich geroepen voelen, 
neem dan even contact op. 

• De verbouwing van het dienstgebouw ligt op 
schema. 

• Het geluid in de kerk laat de laatste tijd een 
beetje te wensen over, maar hier zal aan gewerkt 
worden. 

• De wijzigingen in de kerkorde worden door de 
kerkenraad goedgekeurd. 

• Het kerkkoor zal op eerste kerstdag ‘s morgens 
haar medewerking verlenen aan de dienst. Enjoy 
zal zingen in de kerstnachtdienst 

• We hebben met de Waardenborg in Holten een 
vacature opgesteld voor het jeugdwerk in de 
kerk. Via Maatschappelijke stage proberen we de 
jeugd weer bij de kerk te betrekken. We hopen 
dat we reacties krijgen. 

• Voor de zangavonden in de Anholtskamp is op 
korte termijn een pianist nodig als begeleider bij 
het zingen van diverse liederen.  

 

Diaconie 
 
Basiscursus Diaconaat. 
Binnenkort zullen een aantal diakenen deze cursus 
volgen. 
Helpen waar geen helper is, dichtbij of ver weg. Maar 
hoe pak je dat aan en waar moet je op letten bij het 
opstarten van diaconale activiteiten in de eigen ker-
kelijke gemeente. Tijdens de cursus passeert een 
veelheid aan onderwerpen de revue. 
 
Echtparen week Roosevelthuis. 
Ieder jaar organiseert de werkgroep Echtparenweek 
Overijssel-Flevoland een vakantieweek voor echtpa-
ren en samenwonenden, waar sprake is van een si-
tuatie waarin de minder valide permanent verzorgd 
wordt door bijvoorbeeld een vriend(in) of familielid. 
Ook zou het kunnen zijn dat één van de partners bui-
tenshuis verpleegd wordt.  
Deze vakantieweek is van za. 13 november t/m za. 
20 november. 
Voor wie interesse heeft, kan contact opnemen met  
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Bé Hemeltjen, tel: 363020. 
 
Fruitbakjes. 
Op zondag 7 november hopen we de oogstdienst te 
vieren. Ook dit jaar zullen we na afloop van de dienst 
fruitbakjes bezorgen bij gemeenteleden. Het is een  
gebaar van de kerk aan ouderen (boven 80 jaar), 
zieken en gehandicapten. Ieder jaar worden wij bij 
het bezorgen ondersteund door vele vrijwilligers. Ook 
dit jaar willen wij weer graag een beroep op u doen.  
Vanaf zondag 17 oktober liggen er inschrijflijsten 
achter in de kerk waarop u uw naam kunt schrijven.  
  
Dagkalenders  
De dagboekjes voor 2011 zullen binnenkort door de 
diaconie besteld worden. Wij gaan ervan uit dat 
iedereen die vorig jaar een kalender heeft besteld 
deze dit jaar wederom wil ontvangen. Net als vorig 
jaar zijn er geen kosten aan verbonden. Iedereen 
(boven de 75 jaar) die vorig jaar geen kalender be-
steld heeft, maar er dit jaar wel één wil ontvangen, 
kan deze bij één van de onderstaande diakenen be-
stellen.  

• Johanna Bekkernens (361213)  
• Bé Hemeltjen (363020). 

 
Collectes. 
Een kind met een gevulde maag presteert beter op 
school. En met een opleiding is er werk en dus brood 
op de plank. Maar duizenden kinderen in Bangladesh 
gaan iedere dag met honger naar school. En dat ter-
wijl een maaltijd maar 15 cent kost. Met de 15cent-
campagne wil Kerk in Actie deze spiraal doorbreken. 
15 cent is een klein bedrag, maar legt de basis voor 
een leven met toekomst. De diaconie wil met de col-
lecte van 10 oktober deze campagne ondersteunen. 
Op 24 oktober bestemt de diaconie de collecte voor 
het Bijbelgenootschap. 
 

Jeugd- en jongerenwerk 
 

 
6 TOT 9 JAAR 

 
 
 
14 okt.  Een schilderij maken 
 4 nov. Werken met papier-maché 
 
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 ……………… 
 Hettie Hollander  tel:  362351 

Madieke Roeterdink tel:  362832 
 

 
 

9 TOT 12 JAAR 
 

 
  
14 okt. Herfststuk 
 4 nov. CD hoesjes 
 

Groetjes Madieke 
 

VAN DE ZONDAGSSCHOOL. 
 

De Zondagsschool is weer be-
gonnen aan een nieuw seizoen. 
We hebben een aantal nieuwe 
kinderen mogen verwelkomen en 
daarnaast ook weer de "oude" ge-
zichten welkom geheten, waar-

door we ook dit seizoen weer vol enthousiasme aan 
de slag gaan.  
Dat moet ook want er staat veel op het programma. 
De Zondagsschool is namelijk veel meer dan alleen 
een mooi verhaal vertellen, leuke liedjes zingen en 
knutselen.  

  
Wist u dat de Zondagsschool o.a. ook:  
• Meewerkt aan de buurtdiensten in Elsen en 

Stokkum.  
• Meewerkt aan de gezindiensten in de kerk.  
• Een mooie roos cadeau geeft aan de nieuwe 

doopouders.  
• Met ouders en kinderen helpt met het rond bren-

gen van de fruitbakjes rond Dankdag.  
• Ieder jaar met het collectegeld een goed doel 

steunt dat een relatie heeft met kinderen, zoals 
Clini Clowns, Ronald McDonald, Villa Joep.  

• Een mooi gebedscertificaat aan de kinderen 
geeft als beloning voor het helemaal alleen op 
kunnen zeggen van het Onze Vader.  

• Ieder jaar op de zaterdag voor de kerstdagen 
een kerstviering organiseert speciaal voor kinde-
ren.  

• Op eerste paasdag een paasontbijt serveert waar 
ieder jaar weer veel mensen gezamenlijk genie-
ten van een heerlijk ontbijt.  

  

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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Kortom: een heel actieve vereniging met veel afwis-
selende activiteiten!  

  
Met vriendelijke groet,  
Zondagsschoolleiding Markelo  

 

Algemeen  
  
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

 
Helaas kunnen we u nog niets ver-
tellen over de verrassingstocht van 
30 september want die moet nog 
komen als dit geschreven wordt. 
Donderdag 28 oktober a.s. is onze 
eerste verenigingsavond in het 

Dienstgebouw. Aanvang 20.00 uur. 
De heer Henk Zomer uit Markelo zal ons op deze 
avond vertellen over zijn diverse werkzaamheden, 
die hij in de loop van de jaren zoal heeft verricht. 
Hij werkte van 1968 tot 1971 voor de zending en bui-
tenlandse zaken  in Kameroen: het opzetten van een 
technische school. 
Van 1978 tot 1989 werkte hij bij het ICCO als hoofd 
Afrika & Midden Oosten en als hoofd Speciale Pro-
gramma's. Van 1989 tot 2000 was hij directeur van 
de Stichting Oecumenische Hulp, dat nu is opgegaan 
in ICCO en Kerk in Actie. 
In die laatste periode was hij voorzitter van het EU-
NGO-Netwerk, vicevoorzitter van het "Comité de Li-
aison EU-NGDO" en voorzitter van de Samenwer-
kende Hulp Organisaties, het samenwerkingsver-
band voor nationale noodhulp acties.  
Hij zal wat dieper ingaan op de verschillende vormen 
van ontwikkelingswerk, over de zending en over nati-
onale hulpacties.  
Het bestuur hoopt deze avond veel leden te mogen 
begroeten. 
Zijn er dames die ook weleens een avond of een an-
dere activiteit van de H.V.V. willen bijwonen? Kom 
dan gerust een keertje kijken. U bent van harte wel-
kom. 
 

 
 
HERFSTWANDELING. 
Woensdagmiddag 3 november (Dankdag) gaan we 
wandelen. 

We komen om 13.15 uur bijeen op het kerkplein bij 
het Dienstgebouw. 
Daarna vertrekken we met voldoende auto’s naar het 
startpunt aan de Markeloseweg te Holten. De 
wandeling gaat over en rond De Zuurberg in Holten. 
Tijdens de wandeling is er een pauze. Koffie met wat 
lekkers erbij zal niet ontbreken. 
Wie aan deze wandeling wil deelnemen, kan zich 
opgeven op onze verenigingsavond of telefonisch 
voor woensdag 27 oktober a.s. bij Mevr. Leidy ter 
Haar tel: 0547 361733. 
Wij hopen dat veel dames meewandelen in dit mooie 
gebied. 

 

De Bijbel in slechts 459 talen vertaald 
Er worden ongeveer 6500 talen in de wereld gespro-
ken. Maar in slechts 459 talen bestaat er een com-
plete Bijbelvertaling. Dat betekent dat veel christenen 
de Bijbel moeten lezen in een taal die niet ‘de taal 
van hun hart' is. 
 
De Bijbelgenootschappen wereldwijd, verbonden in 
de United Bible Societies (UBS), stellen zich ten doel 
om in zoveel mogelijk talen de Bijbel, of een deel 
daarvan, te vertalen. Ook andere Bijbelorganisaties 
zorgen dat het aantal Bijbelvertalingen toeneemt. De 
Bijbelgenootschappen vertalen op verzoek van chris-
telijke gemeenschappen die graag de Bijbel in hun 
eigen taal willen lezen. 
 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zorgt ui-
teraard voor vertalingen in de Nederlandse taal. De-
ze vertalingen worden ook gebruikt in Vlaanderen, de 
Nederlandse Antillen en Suriname. Daarnaast gaat 
de helft van de donaties die het NBG ontvangt naar 
collega-Bijbelgenootschappen, zodat die kunnen 
werken aan de vertalingen waaraan behoefte is.  
 
Ieder jaar maakt de UBS bekend hoeveel nieuwe 
vertalingen het afgelopen jaar zijn verschenen. In 
2009 zijn vertalingen verschenen in acht nieuwe ta-
len. Onder meer in Kenya, Tanzania, Botswana, 
Nieuw-Zeeland, de Solomon-eilanden en China.  
 
Joyce van de Veen van het NBG was in april op be-
zoek in China. Het aantal christenen groeit daar hard. 
Joyce heeft ervaren dat het verlangen naar het 
woord van God groot is. “Nog niet iedereen die dat 
wil heeft een Bijbel. Maar in steeds meer plaatsen is 
de Bijbel wel te koop. De Chinezen moeten nog le-
zen uit een vertaling van 1919. Een zeer gewaar-
deerde vertaling, maar de Chinese taal is in de loop 
der jaren behoorlijk veranderd. Het Bijbelgenoot-
schap van Hong Kong brengt daarom dit jaar nog 
een revisie op de markt. Gesprekken met China zijn 
gaande om ook daar de Revised Chinese Union Ver-
sion te mogen drukken en verspreiden.” 
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Het duurt ongeveer 12 jaar om een Bijbelvertaling te 
maken. Ook revisies van verouderde vertalingen du-
ren een aantal jaren. De Bijbelgenootschappen vin-
den het belangrijk dat de vertalingen door lokale ver-
talers wordt gemaakt. Zij hebben kennis van de cultu-
rele omstandigheden en recente taalontwikkelingen. 
  
Collecte op zondag 24 oktober helpt Mayavolk 
aan Bijbel in eigen taal 
Hoewel de kerk een andere taak heeft dan het NBG 
is er wel een belangrijke overeenkomst: voor mensen 
het Woord van God openen. Voor het Bijbelgenoot-
schap betekent dit praktisch: ervoor zorgen dat men-
sen in Nederland en wereldwijd de beschikking kun-
nen krijgen over een Bijbel in hun eigen taal en die 
Bijbel ook echt gebruiken. 
Een eigen Bijbel in de eigen taal. Dat is waar iedere 
christen naar verlangt. De complete Bijbel is dan ook 
al in 459 talen verschenen. Dat lijkt heel veel. Maar 
wereldwijd bestaan er wel 6.500 verschillende talen. 
Eén daarvan is het Tojolabal (spreek uit: Togòlabal) 
Het wordt gesproken en begrepen door een gelijk-
namig Mayavolk in Mexico. Ook zij willen graag een 
Bijbel in hun eigen taal.  
 

 
Op verzoek van dit Mayavolk heeft het Mexicaans 
Bijbelgenootschap het initiatief genomen om de Bij-
bel te vertalen in het Tojolabal. Het Nieuwe Testa-
ment is al vertaald en blijkt een succes te zijn. Nu wil 
men ook het Oude Testament vertalen, zodat de To-
jolabal een complete Bijbel in hun eigen taal krijgen. 
Helaas hebben de vertalers hiervoor niet de financië-
le middelen. De wereldwijde crisis heeft ook bepaald 
niet geholpen.  
De Tojolabal hebben heel veel behoefte aan een Bij-
belvertaling, maar ze hebben nog niet eens de helft 
van het Boek der Boeken in hun eigen taal in han-
den. Het Mexicaans Bijbelgenootschap heeft daarom 
gevraagd of wij, hun Nederlandse zusterorganisatie, 
onder christenen in Nederland een fondsenwervings-
actie op willen zetten met maar één doel: het Tojola-
bal vertaalproject voltooien. 
 
Als medechristen weet u hoe belangrijk het is om zelf 
de Bijbel te kunnen lezen en te begrijpen. Wilt u 
daarom helpen? U weet hoeveel troost en levens-
kracht Gods woord biedt voor uzelf, voor anderen en 
ook voor de Tojolabal-indianen. 
Op zondag 24 oktober wordt in onze Martinuskerk 
voor het Tojolabal vertaalproject gecollecteerd. 
Alvast hartelijk dank voor uw gift! 

Placemats 
In het kader van de Bijbel10daagse worden na de 
kerkdienst van 31 oktober in onze Martinuskerk 
placemats uitgereikt. 
Op de kant voor jongeren is een spel uitgebeeld met 
als motto ’Op weg naar de toekomst’. Tijdens het 
spel worden diverse opdrachten uitgevoerd. 
De andere kant heeft als motto ‘Samen praten over 
Toekomst’. 
Langs verschillende invalshoeken worden vragen en 
antwoorden ter discussie gesteld. 
Spelregels en opdrachten zijn te downloaden op 
www.bijbel10daagse.nl 
                  Werkgroep NBG Markelo 

 
maandag 4 oktober Baruch 3:9-23 of 

  dinsdag 5 oktober Baruch 3:24-31 of 
  woensdag 6 oktober Baruch 3:32-4:4 of 
  donderdag 7 oktober Baruch 4:5-16 of 

  vrijdag 8 oktober Baruch 4:17-29 of 
  zaterdag 9 oktober Baruch 4:30-37 of 

  zondag 10 oktober Baruch 5:1-9 of 
  maandag 11 oktober Lucas 17:11-19 

dinsdag 12 oktober Lucas 17:20-37 
woensdag 13 oktober Efeziërs 4:25-5:2 
donderdag 14 oktober Efeziërs 5:3-20 
vrijdag 15 oktober Efeziërs 5:21-33 
zaterdag 16 oktober Efeziërs 6:1-9 
zondag 17 oktober Lucas 18:1-8 
maandag 18 oktober Lucas 18:9-17 
dinsdag 19 oktober Efeziërs 6:10-17 
woensdag 20 oktober Efeziërs 6:18-24 
donderdag 21 oktober Jeremia 13:1-14 
vrijdag 22 oktober Jeremia 13:15-27 
zaterdag 23 oktober Jeremia 14:1-10 
zondag 24 oktober Jeremia 14:11-22 
maandag 25 oktober Johannes 4:43-54 
dinsdag 26 oktober Johannes 5:1-13 
woensdag 27 oktober Johannes 5:14-23 
donderdag 28 oktober Johannes 5:24-29 
vrijdag 29 oktober Johannes 5:30-38 
zaterdag 30 oktober Johannes 5:39-47 
zondag 31 oktober Psalm 38 
vrijdag 1 oktober Efeziërs 4:17-24 
zaterdag 2 oktober Lucas 16:19-31 
zondag 3 oktober Lucas 17:1-10 
maandag 4 oktober Baruch 3:9-23 of 

  dinsdag 5 oktober Baruch 3:24-31 of 
  woensdag 6 oktober Baruch 3:32-4:4 of 
  donderdag 7 oktober Baruch 4:5-16 of 

  vrijdag 8 oktober Baruch 4:17-29 of 
  zaterdag 9 oktober Baruch 4:30-37 of 

  zondag 10 oktober Baruch 5:1-9 of 
  maandag 11 oktober Lucas 17:11-19 

dinsdag 12 oktober Lucas 17:20-37 
woensdag 13 oktober Efeziërs 4:25-5:2 
donderdag 14 oktober Efeziërs 5:3-20 
vrijdag 15 oktober Efeziërs 5:21-33 
zaterdag 16 oktober Efeziërs 6:1-9 
zondag 17 oktober Lucas 18:1-8 

http://www.bijbel10daagse.nl/�
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maandag 18 oktober Lucas 18:9-17 
dinsdag 19 oktober Efeziërs 6:10-17 
maandag 1 november Daniël 12:1-13 
dinsdag 2 november Lucas 18:18-30 
woensdag 3 november Lucas 18:31-43 
donderdag 4 november Lucas 19:1-10 
vrijdag 5 november Lucas 19:11-28 
zaterdag 6 november Lucas 19:29-40 
zondag 7 november Lucas 19:41-48 
maandag 8 november Brief van Jeremia 1-14 

  
  

dinsdag 9 november Brief van Jeremia 15-28 
 

  
woensdag 10 november Brief van Jeremia 29-39 

 
   

  

 
KERKKOOR 
Het concert, welke door het jubilerende Holtens 
Kerkkoor gegeven zou worden, gaat wegens ziekte 
van de dirigent niet door. Deze dirigent is geen onbe-
kende voor ons. Het is onze vorige dirigent. Hij zal 
voor langere tijd afwezig zijn.  
Hiervoor in de plaats zingen wij in de ochtenddienst 
op zondag 31 oktober tijdens de dienst van ds. Elly 
Nordt. 
 
ROMMELMARKT 2010 
De Rommelmarkt / Fancy Fair was een groot succes 
dankzij ruim 80 medewerkers. De inbreng van 
zelfgemaakte dingen en de soms heel mooie 
‘rommelmarkt’ spullen was groot. De oliebollenkraam, 
hamburgers en het terras voor koffie met cake 
werden goed bezocht. 
Met name de bloemenkraam heeft weer erg veel 
opgebracht, maar de magische grens van € 1000 is 
toch net weer niet gehaald. 
De veiling werd vloeiend aan elkaar gepraat en 
verliep uitstekend, hoewel de opbrengst lager was 
dan vorig jaar. De muzikanten en de heerlijke geur 
van oliebollen zorgden weer voor een fijne sfeer van 
gezelligheid.  
De verzorging van de koffie en broodjes verliep 
perfect. Alle medewerkers achter de kramen hebben 
toch maar weer voor een mooie opbrengst gezorgd. 
Het is niet altijd gemakkelijk de juiste waarde te 
schatten van de ingebrachte spullen. 
Het WEER werkte ook weer erg mee. 

 
 

Er staan veel foto’s op het web van de kerk dankzij 
Henk Zomer. Ga naar pkn-markelo.nl en klik in het 
menu op Fotoalbum.  
Bij de telling na afloop van de markt was het totale 
bedrag ruim € 6300. Uiteraard moeten daarvan nog 
de onkosten betaald worden zoals kraamhuur, olie 
en meel etc., maar het resultaat mag er wezen en is 
zelfs iets hoger dan vorig jaar. 
Het geld zal weer worden gebruikt voor de nieuw aan 
te brengen verlichting in de kerk. 
Op 30 september is een evaluatieavond gehouden 
en het resultaat van die avond wordt in het volgende 
kerkblad bekend gemaakt. 
Na afloop zijn enkele goede spullen, die verkoopbaar 
zijn, opgeslagen voor volgend jaar en er is ook veel 
naar de stichting SOEHL in Lichtenvoorde gegaan. 
Deze stichting biedt hulp aan Oost-Europese landen 
als Roemenië en Bulgarije. Daardoor zijn er dit jaar 
maar heel weinig spullen naar Bruins en Kwast 
afgevoerd.  
Iedereen bedankt voor jouw/uw bijdrage op wat 
voor manier dan ook. 
Heb je nog leuke ideeën voor volgend jaar? Laat dat 
even weten aan de organisatie of help zelf mee om 
de volgende Rommelmarkt te organiseren. U bent 
van harte welkom op de eerstvolgende bijeenkomst 
van het comité volgend voorjaar.  
  Rommelmarkt commissie 

 
Ervaringen delen? 
In de samenleving is vaak kritiek op de versnippering 
van hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking. 
Maar specialisatie, kleinschaligheid en concurrentie 
hebben ook hun voordelen.  
Samenwerking is vaak heel zinvol, om van elkaar te 
leren, niet steeds het wiel weer uit te vinden en om 
fouten te vermijden. Daarom is het goed dat binnen 
de protestantse wereld de krachten gebundeld wor-
den.  
Kerk in Actie en ICCO werken bijvoorbeeld samen 
met Edukans (onderwijs in de derde wereld), met 
Prisma en het Zeister Zendingsgenootschap en in-
ternationaal in het verband van ACT (Action by Chur-
ches Together). Op die manier gebeurt er geen dub-
bel werk en kunnen we van de kennis en ervaring 
van anderen profiteren. 
De samenwerking Kerk in Actie en ICCO is het meest 
intensief op het terrein van werelddiaconaat en 
noodhulp. Daar liggen de doelstellingen en het beleid 
dicht bij elkaar.  
Over de besteding van zendingsgelden wordt apart 
gerapporteerd aan de synode en aan de plaatselijke 
gemeenten. 
Veel kerkelijke partners van Kerk in Actie hebben 
zowel zendingsactiviteiten als diaconale activiteiten. 
De kerk van noord Kameroen bijvoorbeeld wordt in 
haar landbouwprogramma ondersteund door een 
deskundige op dit gebied. De ervaring daar opge-
daan wordt weer gedeeld met andere kerken die op 
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het platteland de levensomstandigheden willen ver-
beteren. Ook zijn veel kerken betrokken bij noodhulp 
als er in hun land een grote ramp plaatsvindt. Het is 
belangrijk dat deze hulpverlening goed afgestemd 
wordt met andere organisaties, zodat de hulp terecht 
komt waar deze het meest nodig is.  
 

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: zondagmorgen van 09.00 
uur – 10.00 uur.  
Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensestraat 
112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937 
 
Het Smalle Pad 
Johanneskerk te Diepenheim, donderdag 14 ok-
tober 20.00 uur 
In het kader van de lezingen cyclus Het Smalle Pad  
zal prof. Dick Pels een inleiding houden over het on-
derwerp “Geld en Eer”. Het gaat over een redelijke 
en rechtvaardige inkomensverdeling die past bij een 
beschaafde maatschappij. De werkelijkheid is vaak 
anders. De onderlinge pikorde vertaalt zich in geld, 
en een hoog inkomen staat voor een hoge status. Is 
het mogelijk om die negatieve koppeling tussen eer 
en geld te verbreken?  
Dick Pels was hoogleraar sociologie in Amsterdam 
en London, werkte daarna als freelance publicist, en 
is tegenwoordig directeur van het Wetenschappelijk 
Bureau van GroenLinks.  
 
U bent van harte uitgenodigd. De toegang is gra-
tis. 
 

 
De wetten van de kerk worden aangepast 
Na de samenvoeging van de 3 kerken in de PKN 
moest er een nieuw bestuur en een nieuwe kerkorde 
komen. Het bestuur van de kerk bestaat uit lokale 
kerkenraden, een classis in 75 regio’s en op landelijk 
niveau de “Synode”. De kerkorde bestaat globaal uit 
drie delen. De grondwet van de kerk wordt gevormd 
door de artikelen met Romeinse cijfers (de Romeinse 
Artikelen). Daarna komen de Ordinantiën, de “gewo-
ne wetten”. En vervolgens de Generale Regelingen, 
echt iets voor juristen. Maar toch ook iets voor de 
“gewone” kerkleden, zoals uit het volgende mag blij-
ken. 

Er is uitgebreid in heel het land navraag gedaan over 
de ervaringen in de praktijk met de kerkorde, zoals 
die nu geldt. Daar zijn erg veel suggesties en voor-
stellen uit voortgekomen. En die zijn nu in de synode 
aan de orde geweest. Ik zal er twee hoofdzaken uit-
lichten.  
Ten eerste zal, als de besluiten uiteindelijk bevestigd 
worden, de vergaderstructuur worden verlicht: Clas-
sis en Synode worden gehalveerd. Dat scheelt veel 
vergaderuren, minder mensen en dus ook korter ver-
gaderen! 
Ten tweede wordt de maximale zittingsduur voor de 
leden van de bestuurlijke colleges verruimd, dit om-
dat het niet altijd gemakkelijk is kerkenraadsleden te 
krijgen, ze mogen nu langer blijven zitten, maar mis-
schien bemoeilijkt dat ook weer de rekrutering. 
De voorgenomen besluiten gaan nu het land in voor 
“consideratie” (we gebruiken in de kerk graag moeilij-
ke woorden en we gaan niet over één nacht ijs!) en 
dan volgen in april de definitieve besluiten. Er is ech-
ter ook al wat gebeurd. De regelingen over het lid zijn 
van een andere kerkelijke gemeente dan waartoe je 
krachtens je woonplaats behoort, worden versoepeld. 
Die voorstellen liggen nu al bij de classis ter “consi-
deratie”. 

Henk Zomer 
 

 
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. A. Oostdijk, Loosboersstraat 60, tel. 362069 
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 8 november 2010  
Inleveren kopij vóór donderdag 28 oktober 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: 
Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink  
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 
,  
Betaalnummers College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente: 
Postbank:  813891  -  Rabobank: 34.07.01.153 
Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente: 
Rabobank: 34.07.00.327 
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Kleurplaat voor de kleine kinderen: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


	HUISKAMER VAN DE KERK
	HERVORMDE VROUWEN VERENIGING
	De Bijbel in slechts 459 talen vertaald
	Collecte op zondag 24 oktober helpt Mayavolk aan Bijbel in eigen taal
	Placemats


