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VOORBEREID OP PAD 
In de zomervakantie zaten wij als gezin op een cam-
ping bij Mareda aan de kust van Istrië (Kroatië). Op 
een dag kwamen er mensen voorbij om reclame te 
maken voor een boottocht. Omdat wij in 2008 al eens 
zoiets hadden gedaan, lag onze interesse eerder bij 
het verkennen van het binnenland. Er werd toen een 
bustocht aangeboden naar Plitvička jezera. Dit prach-
tige natuurgebied met meren en watervallen is zeker 
de moeite van een bezoek waard, maar om mij hoefde 
het niet zo. Vanwege de lange reis heen en terug. 
Toch ben ik meegegaan omdat ik me verantwoordelijk 
voelde voor de kinderen. Achteraf heb ik er geen spijt 
van gehad, ook al was het me nog veel te druk ter 
plekke. 
 
Van tevoren was gezegd dat buien in de middag niet 
waren uitgesloten. Rick en ik namen daarom een pa-
raplu mee, Neline vertrouwde op haar capuchon. Die 
ochtend was het nog zonnig en warm, maar bij het na-
deren van het bergachtige gebied zagen we donkere 
wolken samenpakken. Kort nadat we waren vertrokken 
voor een wandeling onder leiding van een 

 
gids hoorden we onweer dichterbij komen. Het duurde 
dan ook niet lang of de regen kwam bij bakken naar 
beneden. Sommigen konden nog een schuilplaats vin-
den in een hut, de meesten stonden onder bomen, 
maar ook die boden geen bescherming meer tegen zo 
veel nattigheid. In een mum van tijd waren vele toeris-
ten kleddernat en verkleumd door wind en regen. Wij 
hadden daar geen last van. En ook Neline wilde toen 
wel onder onze paraplu schuilen. Ik had zelfs nog een 
droog shirt meegenomen voor het geval dat.  
.  

Toen ons dit overkwam, moest ik denken aan dat bij-
belse verhaal over vijf wijze en vijf dwaze maagden, 
die als bruidsmeisjes op de komst van de bruidegom 
wachtten. Omdat deze langer wegbleef dan gedacht, 
waren ze allen in slaap gedommeld. Rond midder-
nacht werden ze alsnog gewekt, want hij was in aan-
tocht. De ene groep vulde toen de olielampjes bij met 
de reserveolie, die ze hadden meegenomen. Maar de 
andere groep had geen reserveolie bij zich en moest 
alsnog om olie op pad. Toen zij terugkwamen was het 
feest al begonnen en werden ze niet meer binnen ge-
laten in het huis.  
 
Het is een gelijkenis van Jezus om zijn gemeente, de 
kerk, ervoor te waarschuwen om goed voorbereid te 
zijn op zijn komst. Zondag 30 oktober staat dit gedeel-
te op het leesrooster en zal er in vele kerken over wor-
den gepreekt. Wie houdt er rekening mee dat je Jezus 
op een dag zal zien? Zo ver als dat misschien van ons 
denken en doen verwijderd kan zijn, velen zijn zich er 
wel van bewust dat je kwetsbaar bent en er ineens iets 
kan gebeuren dat je leven op de kop zet. Dan komt het 
spreken over het einde en wat daar mogelijk op volgt 
wel een stuk dichterbij.  
 
Anderen maken zich misschien meer druk over de 
economische vooruitzichten en hoe ze de tijd doorko-
men. Het is verstandig om vandaag al rekening te 
houden met de dag van morgen. Geldt dat op financi-
eel gebied, het gaat ook op voor het geestelijk leven. 
En zo‟n leven is tegelijk heel concreet en aards: want 
dan gaat het om de vraag hoe je bent als persoon. 
Kan een ander op je bouwen? Of wordt het tijd voor 
een verandering? Van God krijg je keer op keer kan-
sen. Maak er gebruik van. Net zoals er na die hoosbui 
alsnog velen een plastic hoes gingen kopen bij het 
eerste het beste rustpunt met winkel en restaurant. MD  
 

Themadienst 

“Kijken met je hart” 

9 oktober 10.00 uur 
 

Jubileumconcert Kerkkoor 

14 oktober 2011  
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Kerkdiensten 

 

Zondag 2 okt. Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Kerk en Israël 
 
Zondag 2 okt. Buurtdienst Elsen 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: Kerkblad 
 
Zondag 9 okt. Martinuskerk Themadienst 
10.00 uur Ds. Gert de Goeijen (Rantepao)Indonesië 
Eindcollecte:  Commissie Themadiensten 
 
Zondag 16 okt. Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: CvK/Onderhoudsfonds dienstgebouw 
 
Zondag 23 okt. Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: ZWO/ voedselzekerheidsprojekt 
 
Vrijdag 28 okt. Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie  
 
Zondag 30 okt. Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Bijbelgenootschap 
 
Zondag 30 okt. Buurtdienst Stokkum 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: CvK 
 
Woensdag 2 nov. Brookschole 
20.00 uur   Ds. Marten Dijkstra Dankdienst 
Eindcollecte: Diaconie/CvK 
 
Zondag 6 nov. Martinuskerk 
10.00 uur Ds. Elly Nordt Gezinsdienst 
Eindcollecte: Diaconie/fruitbakjes 
 
Donderdag 10 nov. Anholtskamp H. Avondmaal 
16.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: Diaconie 
 
Zondag 13 nov. Martinuskerk Heilig Avondmaal 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie algemene middelen 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Themadienst 9 oktober 10.00 uur 
Het thema van de dienst is: 'Kijken met je hart‟. We 
hebben de dienst samen met Ds. Gert de Goeijen 
voorbereid. Gert is met zijn gezin sinds 2009 uitgezon-
den naar Indonesië, i.v.m. zendingswerk. De dienst 
staat in het teken van het werk dat hij daar doet en 
vooral van de vraag „waarom‟. Waarom zet je je in 
voor volstrekt onbekende mensen? Wat zijn zijn erva-
ringen en wat kunnen de kerkgangers in hun hoofd / 
hart als boodschap van God mee naar huis nemen uit 
deze dienst? 

Wij hopen uit het verhaal van Gert te ervaren hoe goed 
het is de medemens met warmte en een hartelijk ge-
voel tegemoet te treden. We zouden het geweldig vin-
den om mensen er van bewust te maken dat iedereen 
eigenlijk voor andere mensen klaar zou moeten staan. 
Dat vinden wij geloven. Net als Gert en zijn gezin voor 
totaal vreemden zijn gaan doen. Ze zijn het zendings-
werk gaan doen vanuit het hart en door God geleid, 
om zo de medemens te helpen. 
De dienst begint gewoon om 10 uur in de kerk en na 
afloop van de dienst kan iedereen onder het genot van 
een kop koffie napraten over de dienst. Er is dan ook 
gelegenheid om eventueel met Gert en zijn gezin  ver-
der te praten. 

Kerkdienst met kerkkoor op 16 oktober 
Aan de dienst van 16 oktober in de Martinuskerk zal 
het kerkkoor haar medewerking verlenen door het zin-
gen van twee stukken. Het is mooi dat het kerkkoor in 
het kader van hun 80-jarig jubileum een bijdrage wil 
leveren aan de dienst in de kerk. 

Zangavond Anholtskamp op vrijdag 28 oktober. 
Om 19.00 uur is er weer gelegenheid voor ontmoeting, 
zang en bezinning in de grote zaal van de Anholts-
kamp, waar ds. Dijkstra een korte overweging heeft en 
anderen een persoonlijke bijdrage geven. Meestal in 
de streektaal. U bent er van harte welkom. 

Bijbelzondag 30 oktober 
Op die dag is het Bijbelzondag. Een goed moment om 
extra aandacht te besteden aan het bezit en gebruik 
van de bijbel.  

Buurtdienst Stokkum 30 oktober 
In de school in Stokkum houden we op 30 oktober een 
dienst met medewerking van de kinderen en de leiding 
van de zondagsschool. Na afloop drinken we samen 
koffie of thee. 

Dankdag woensdag 2 november. 
Onzekerheid is troef wanneer het gaat om de econo-
mie. Zo veel is wel duidelijk: de regering ziet zich ge-
noodzaakt tot allerlei bezuinigingsmaatregelen. Voor 
velen zal er minder te besteden zijn, zo valt te ver-
wachten. Maar wat kunnen we zeggen wanneer we te-
rugkijken naar wat de afgelopen tijd heeft opgeleverd? 
Toch wel zo veel, dat we op woensdag 2 november 
werkelijk kunnen danken, wanneer we om 20.00 uur 
samenkomen in de Brookschole? 

Anholtskamp avondmaalsdienst op 10 november 
Om alvast te noteren: op die datum willen we om 
16.00 uur weer samenkomen rond de Tafel van de 
Heer om het Heilig Avondmaal te vieren in de Anholts-
kamp.  

 
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 
Ook om 10.00 uur is er zondagsschool in Elsen en 
Stokkum. 
 
KINDERNEVENDIENST 
Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor 
de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan 
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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 basis-
school zitten zijn vanzelfsprekend welkom! 
 
JEUGDKERK 
Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 
12 - 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 
tot 11 uur.  
 
VERVOER 
Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan 
door de week 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 ge-
sprek bij een kop koffie of thee.  
De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van 
09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.  
 
AGENDA 
Kindernevendienst 
De leiding van de Kinder(neven)dienst komt bijeen op 
11 oktober om 20.00 uur in het Dienstgebouw. We 
gaan een aantal praktische zaken bespreken en bekij-
ken het Adventsproject voor dit jaar. 

Gezamenlijke maaltijd 
De volgende maaltijd, die we gezamenlijk willen genie-
ten in het Dienstgebouw, staat in de agenda voor 
woensdag 2 november om 18.00 uur. Van harte wel-
kom, alleen of samen. Het is gezellig, het eten is lek-
ker en voor de prijs hoef je het niet te laten.  
 

Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 

telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl 

vrije dag: maandag 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 1 september overleed Jenneken Johanna Smal-
brugge-Zandjans op de leeftijd van 86 jaar. Ze kwam 
van de Pothoek uit een groot gezin, waarvan zij één 
van de jongsten was. Als meisje diende ze in een hotel 
op de Herikerberg, bij drogisterij Pluimers en bij enkele 
boeren. In de oorlogsjaren raakte ze verliefd op Jan 
Smalbrugge uit Rijssen met wie ze in 1952 trouwde. 
Zijn werk bracht hen in Almelo, waar ook hun dochter 
is geboren. Jenneke was lid van verschillende koren, 
want ze mocht graag zingen. Van nature was ze vrolijk 
van aard, maar soms drukten zorgen haar neer. Ze 
was een lieve vrouw en een lieve moeder, die haar 
kind de ruimte gaf. Trots was ze op de drie kleindoch-
ters, haar meisjes. In 1986 kwamen ze naar Markelo, 
waar ze een tijd aan de Pr. Beatrixstraat hebben ge-
woond. Ruim 10 jaar later overleed haar man door 
ziekte. Met hem raakte ze een belangrijke steunpilaar 

kwijt. Enkele jaren erna verhuisde ze naar een aan-
leunwoning. Door verlies van geheugen kwam ze op 
het laatst in het verzorgingshuis terecht. Daar zat ze 
naar volle tevredenheid en herkreeg enige rust. Moge 
zij die nu gevonden hebben bij God. 
 
Op 16 september kwam er een einde aan het leven 
van Trijntje Cornelia Maria Scholten-Snijders, beter 
bekend als Truus. Ze woonde jaren lang aan de W. 
Göttelaan. Daar maakte ik in 2002 voor het eerst met 
haar kennis naar aanleiding van haar verjaardag op 
zes september. Haar accent verried duidelijk een wes-
terse afkomst. En anders was het wel haar mondig-
heid. Ze kon ad rem zijn. Truus kwam bij Overschie 
vandaan en was na haar trouwen in de oorlog naar 
Rotterdam gegaan, waar haar man Klaas bij de politie 
werkte. Hij overleed in 1982. Met wat ze allemaal al 
achter de kiezen had, was ze een opmerkelijk kwieke 
dame, die nog op hoge leeftijd fietste, wandelde en 
meedeed met vele activiteiten. Haar slechter worden-
de gezichtsvermogen belemmerde haar wel steeds 
meer, terwijl ze graag las. Toch wist ze zich nog goed 
te redden in haar eigen huis, mede dankzij hulp van 
anderen. Na een ingreep in het ziekenhuis ging het 
echter vrij snel achteruit met haar conditie. Haar doch-
ter en zoon wisselden elkaar in die laatste weken af 
om bij haar te zijn, zodat ze thuis kon sterven. Truus is 
97 geworden. Haar familie nam op persoonlijke wijze 
van haar afscheid in het uitvaartcentrum, waarna de 
graflegging volgde op de Markelose begraafplaats. 
Moge een hemels licht haar nu omstralen.  
 
Vervolg studieverlof 
In mei heb ik de geschiedenis van het joodse volk be-
studeerd aan de hand van drie boeken:  
1) The illustrated history of the jewish people, N. de 
Lange (red.),  
2) Geschiedenis van de joden in Nederland, J.C.H. 
Blom e.a. (red.) en  
3) Een volk dat alleen woont, E. van Diggele.  
Dit laatste boek geeft veel inzicht in de complexe situa-
tie in Israël. En dan nog krijg je maar een beperkt 
beeld, omdat de positie van Palestijnen of Israëlische 
Arabieren onderbelicht blijft.  
In die vier weken in mei is het me niet gelukt om een 
verslag van deze boeken te maken. Dat hoop ik op te 
pakken van 3 tot 23 oktober, wanneer ik opnieuw ben 
vrijgesteld van de gewone werkzaamheden. Maar in 
deze periode hoop ik ook iets meer te leren van de 
joodse uitleg van de thora, al is het maar een begin.  
Dit studieverlof houdt in dat ds. Elly Nordt mij in voor-
komende gevallen vervangt.  
 

Met vriendelijke groeten, 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 

 
WIJ GEDENKEN 
Het brengt een hele verandering te weeg aan de 
Kloppertstraat 6 en in de familie, nu Johan Pasop er 
niet meer is. Zijn vrouw Dika Landeweerd moet alleen 
verder. Thuis had hij zijn vaste plek bij het achterraam 
met zicht op de tuin, waar hij zo van genoot. Door 
ziekte was hij steeds minder in staat geweest om daar 
zelf nog iets in te doen. Anderen pakten dit op, zoals 
buren of één van de vier kleinkinderen. In de eigen 
buurt maar ook bij de dochter in Dijkerhoek had Jopie, 
zoals men hem in de volksmond noemde, menige klus 
verricht. In zijn werkzame leven was hij jaren actief bij 
Klumpers. Eerst in de fabriek, later als bezorger van 
boodschappen en ten slotte bij de groenteafdeling. 
Van huis uit had hij op de kleine boerderij bij Holten 
geleerd om wat voor de kost te doen. Dat was pure 
noodzaak met een gezin van 15 kinderen. Menigeen in 
Markelo kent hem ook van zijn werk als kelner in de 
plaatselijke horeca. Vaak bracht hij een vrolijke noot in. 
Met humor wist hij moeilijke omstandigheden lichter te 
maken. Ondanks deze positieve instelling moest hij in 
het Deventer ziekenhuis afscheid nemen van zijn 
geliefden, waar hij op 26 augustus stierf. Moge God 
zich over hem en de zijnen ontfermen. Jopie is 73 jaar 
geworden. MD 
 
“Jij was de spil in ons gezin. Een groot hart, goed voor 
iedereen. Zorgzaam, krachtig en vreugdevol stond je 
in het leven. Liefde heb je ons zoveel gegeven. Wij 
waren één. Nooit meer zal het zijn zoals voorheen.” 
Met deze woorden drukt de familie van Harmina 
Woestenenk - Overmeen uit wie zij was voor haar man 
Jan Hendrik, de dochter, schoonzoon en beide 
kleindochters. Op zondag 28 augustus overleed ze 
thuis aan de Larenseweg 12, 78 jaar oud. De dag 
ervoor zong ze nog geestelijke liederen op bed, hoe 
zwak ze ook was. In het ziekenhuis had men niets 
meer voor haar kunnen doen, terwijl behandelingen 
eerder in het jaar nog zo gunstig leken uit te pakken. 
Maar de ziekte, welke eind 2010 was geconstateerd, 
keerde in alle hevigheid terug. Hanna stierf op de plek 
waar ze als enig kind was geboren en getogen. Samen 
met haar man had ze zich met hart en ziel ingezet voor 
de boerderij en hun gezin. Maar ze kon ook tijd maken 
om met de dochter op stap te gaan wanneer deze 
ergens een cursus had. In juli van dit jaar was ze nog 
op vakantie geweest. Wat een contrast met de maand 
erna. Op zondag 4 september zongen we „O naam, 
eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik, als eens 
mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek‟ 
(Gezang 446: 7 LvdK). Moge dat tot troost zijn.(MD) 
 
IN MEMORIAM 
Na een periode van ziek zijn en een zware tijd is op 17 
september 2011 Geertjen Gerritdina Rabe – Burgers 

overleden op de leeftijd van 78 jaar.  Ze was de spil in 
het gezin en van het huishouden op de boerderij aan 
de Lochemseweg 20. De woorden op de rouwbrief ge-
ven dit prachtig weer: 

Eenvoud was haar kracht 
Zorgzaam stond zij in dit leven 
Nooit heeft zij aan zichzelf gedacht 
Belangrijk was te kunnen geven 

Geertjen werd op de 28
e
 van de wintermaand 1932 

geboren in Diepenheim, zo staat op haar belijdenis-
plaat. Na het volgen van de landbouwhuishoudcursus 
voor jonge meisjes trouwde Geertjen op 19-jarige leef-
tijd met Hendrik Rabe. Ze wist meteen van aanpakken 
en leidde het werk binnen en buiten en in de tuin in 
goede banen. Met recht heeft ze de naam Geertjen 
van Maandag (de naam van de boerderij) verworven, 
want het huis, het gezin en de boerderij was de plek 
waar haar leven zich afspeelde. Een zware strijd was 
het dan ook voor Geertjen als vrouw, moeder en oma 
dat ze door haar ziekte steeds meer uit handen moest 
geven. Zonder dat ze erover sprak, vond Geertjen 
kracht en moed in haar geloof. 
Op vrijdag 23 september namen wij afscheid van 
Geertjen Rabe – Burgers in een dienst in het Uitvaart-
centrum. Over haar leven en de kracht van het geloof 
spraken wij met woorden uit Spreuken 31: 27, “Ze 
waakt over haar huishouding, niets doen is haar onbe-
kend.” 
Geertjen heeft nu rust en we hebben haar ter ruste ge-
legd op de Algemene Begraafplaats te Markelo. 
Voor haar man Hendrik, zoon en schoondochter Wil-
lem en Gerrie en de kleindochters Gerdien en Janet 
met hun vrienden, vragen wij God om troost en steun 
voor de tijd die komt. 

 

De startzondag is weer achter de rug en het winter-
werk meteen in volle gang. De agenda loopt goed vol 
en er zijn al heel wat contacten gelegd om de vele bij-
zondere diensten in dit najaar voor te bereiden. Veel 
diensten vol afwisseling met verschillende accenten. 

 
Schoenendoosactie in de kerk op startzondag 

Velen zetten zich in bij de voorbereiding van de dien-
sten. Komt u of kom jij kijken en luisteren? 
Ook door de week bent u welkom bij verschillende ac-
tiviteiten.  
 
Langs deze weg wil ik u bedanken voor de vele steun-
betuigingen na het overlijden van mijn moeder. 
 
Een hartelijke groet, in verbondenheid. 

 
Ds. Elly Nordt 
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Diaconie 

 
COLLECTEN 
De eindcollecte van 23 oktober is bestemd voor een 
collecte van Kerk in Actie. Zie blz. 7 
Op 30 oktober is het Hervormingsdag. De eindcollecte 
is dan voor het Bijbelgenootschap. 
Op 6 november, de oogstdienst, wordt de eindcollecte 
gebruikt voor de fruitbakjes die dan rondgebracht wor-
den. 
Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te 
wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doe-
len, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr.  
3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming. 
 
Fruitbakjes. 
Op zondag 6 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), zie-
ken 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 16 oktober liggen er inschrijflijsten ach-
ter in de kerk waarop u kunt aangeven dat u wilt hel-
pen. 
 
Dagkalenders 
De dagboekjes voor 2012 zullen binnenkort door de 
diaconie besteld worden. Wij gaan ervan uit dat ieder-
een die vorig jaar een kalender heeft besteld deze dit 
jaar ook wil ontvangen. Net als vorig jaar zijn er geen 
kosten aan verbonden. Iedereen (boven de 75 jaar) 
die vorig jaar geen kalender besteld heeft, maar er dit 
jaar wel één wil ontvangen, kan deze bij één van de 
onderstaande diakenen bestellen: 

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

 
Vakantieweek 
In het kerkblad van september hebt u een enthousiast 
verslag gelezen van de dames Nijland en Wegereef. 
Zij hadden deelgenomen aan de “Twenteweek” van 
het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Deze vakantieweken 
zijn er ook voor echtparen. 
Er worden weken georganiseerd voor mensen die 
graag zorgeloos op vakantie willen en ook echtparen 
die dagelijks extra zorg nodig hebben zijn welkom. 
Zo‟n vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door inzet 
van deskundige vrijwilligers. 
De continue zorgbehoefte van een partner kan het le-
ven zwaar maken. Tijdens uw vakantie kunt u de zorg 
overlaten aan vrijwilligers die goed op de hoogte zijn 
van de specifieke situaties en zo kan ook de mantel-
zorger van een weekje rust genieten.  
De eerstvolgende vakantieweek is van 10 t/m 17 de-
cember 2011. De kosten zijn € 850 per echtpaar. 
Aanmelden vóór zaterdag 22 oktober bij Janni Bus-
sink-Pinkert (tel 363123). Ook voor vragen kunt u bij 
haar terecht. 
 

Vorming en toerusting 

 
(BELIJDENIS)CATECHESE 
Enkele (jonge) mensen hebben aangegeven belang-
stelling te hebben voor deelname aan een gespreks-
groep waarin we ons bezighouden met belijdenis van 
geloof. Heb jij ook belangstelling of wil je uitzoeken of 
belijdenis doen bij jou past, neem dan contact op met 
ds. Elly Nordt nordt57@hetnet.nl of 388892. 
 

 
Gevelsteen op de Martinuskerk boven de voordeur 

 

Jeugd- en jongerenwerk 

 
Hallo Allemaal, 
Wij hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft ge-
had. In verband met familieomstandigheden is het de 
leiding van de jongste groep nog niet gelukt een pro-
gramma te maken. Dit programma volgt zo spoedig 
mogelijk.  
 
Dit seizoen zijn de clubs op de volgende data: 

6 en 27 oktober 9 en 23 februari 

10 en 24 november 8 en 22 maart 

8 december 12 en 26 april 

12 en 26 januari 10 en 24 mei 

 

 
6 TOT 10 JAAR 
(groep 3 t/m 6) 
 

 
6 oktober  pollepel versieren 
27 oktober  werken met washandjes 
10 november ……. 
 

Groetjes Janet 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 ………………  
 
 

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat? 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder 

….. 
 
 

mailto:nordt57@hetnet.nl
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10 TOT 12 JAAR 
 (groep 7 en 8) 

 
6 oktober  geldbeugel 
27 oktober  mobile maken 
10 november fotoknutsels 
 

Groetjes Madieke 
 
ZONDAGSSCHOOL 
 

Hé jij daar! 

Nog nooit op de Zondagsschool 
geweest? Dan weet je niet wat 
je mist!! 

Ben je tussen de 4 en de 12 
jaar, dan ben je van harte 
welkom. De zondagsschool is in 
Elsen (Beestenboel), het Dorp 

(dienstgebouw) en in Stokkum (school).  
 
Iedere zondag tussen 10 en 11 uur luisteren we naar 
een verhaal uit de Bijbel en zingen we met elkaar. 
We bidden samen en maken een leuke kleurplaat of 
knutselen iets moois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat doen we nog meer op de zondagsschool? 

 Sparen voor een goed doel, hiervoor gebrui-
ken we het collectegeld dat jullie elke week 
meenemen. 

 Samen een kerstspel oefenen voor de kin-
derkerstdienst 

 Samen op 1e paasdag aan het ontbijt  
 Een gezellige ochtend aan het eind van het 

seizoen 
 Na de oogstdienst fruitbakjes rondbrengen 

naar zieke en/of oude mensen 
Ook werken we mee aan de diverse buurtdiensten 
zoals 2 oktober in Elsen en 30 oktober in 
Stokkum. Als je nieuwsgierig bent wat er dan 
allemaal gebeurt, kom dan gerust langs! 
 
De Zondagsschool is dus heel actief en dat wil je 
vast niet missen.         Dus tot gauw! 
 

Leiding Zondagsschool Markelo 

Algemeen 
 

DIENKE CAZIMIER BIJ HERVORMDE 
VROUWENVERENIGING MARKELO. 
 
Op donderdag 27 oktober is Mevrouw 
Dienke Cazimier te gast op onze 
maandelijkse verenigingsavond. Ze is 

een enthousiaste verteller over poppenhuizen en alles 
wat daarmee te maken heeft. De bijzondere geschied-
kundige en culturele functie van dit „‟poppengoet‟‟ om-
vat vele leuke verhalen en anekdotes. Uiteraard wordt 
de lezing verlevendigd door mooie plaatjes en filmpjes. 
De aanvang is om 20.00 uur in het Dienstgebouw. 
Wij hopen vele dames op deze avond te mogen be-
groeten. 
 
HERFSTWANDELING 
Woensdagmiddag 2 november a.s. gaan we het om-
metje "Goastokpad" Pothoek wandelen. 
Het is een wandeling van ongeveer 6 km langs de 
Potbeek en door het mooie boerenlandschap van de 
Pothoek. Voor ons kopje koffie met iets lekkers zullen 
we iets van de route afwijken.  
Nadere informatie volgt op het convocaat(uitnodiging) 
in oktober. 
 

 
1931-2011 

MARKELO’S KERKKOOR BIJNA JARIG 
   
Op 14 oktober 1931 is het Kerkkoor opgericht, dus 
we zijn bijna jarig. Het al aangekondigde jubileum-
concert in de Martinuskerk is precies op deze ver-
jaardag: 14 oktober om 19.30 uur.  
Na afloop van het concert is er receptie in het 
Dienstgebouw, alwaar we elkaar en U ons kunt feli-
citeren met dit heuglijke feit:  
 

80 JAAR KERKKOOR! 
 

Ook zal het koor op de zondag daarna, 16 oktober, 
aanwezig zijn in de eredienst en van zich laten ho-
ren. We hopen op een mooie jubileumavond en een 
fijne eredienst en hopen dat U als gemeenteleden 
en donateurs daarvan getuige wilt zijn.  
Graag tot vrijdag 14 of zondag 16 oktober.     
  

Bestuur en leden Markelo‟s Kerkkoor 
 

 
 oktober 2011  

zo. 2 Psalm 92 Geniet van deze rustdag 

ma. 3 Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag 

di. 4 Matteüs 21:33-44 Wie krijgt de erfenis? 

wo. 5 Matteüs 21:45-22:14 Uitnodigingen 

do. 6 Jesaja 24:1-13 Streng maar rechtvaardig 

vr. 7 Jesaja 24:14-23 Afrekening 

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder 

…….. 
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za. 8 Jesaja 25:1-12 
Eindelijk helder zicht op de 
werkelijkheid 

zo. 9 Psalm 130 Psalm uit de diepte 

ma. 
10 

Matteüs 22:15-22 Belastingregel 

di. 11 Matteüs 22:23-40 Levensantwoord 

wo. 
12  

Matteüs 22:41-23:12 Voorschriftgeleerden 

do.13  
Deuteronomium 31:9-
18 

Geef het door 

vr. 14 
Deuteronomium 31:19-
29 

Een gewaarschuwd volk telt 
voor twee 

za. 15 
Deuteronomium 31:30-
32:18 

Afscheidslied 

zo. 16 
Deuteronomium 32:19-
35 

Gekrenkte liefde 

ma. 
17 

Deuteronomium 32:36-
52 

Neem het ter harte! 

di. 18 Johannes 7:1-13 PR-strategie 

wo. 
19 

Johannes 7:14-24 Wijsheid van boven 

do. 20 Johannes 7:25-36 Tijd en plaats 

vr. 21 Johannes 7:37-53 Wie is Jezus? 

za. 22 
Deuteronomium 33:1-
11 

Zegen voor Ruben, Juda, Levi 

zo. 23 
Deuteronomium 33:12-
21 

Zegen voor Benjamin, Jozef, 
Zebulon, Issachar, Gad 

ma. 
24  

Deuteronomium 33:22-
29 

Zegen voor Dan, Naftali, Aser 
Waar is Simeon? 

di. 25 
Deuteronomium 34:1-
12 

Land in zicht 

wo. 
26 

1 Tessalonicenzen 1:1-
10 

Missionaire gemeente 

do. 27 
1 Tessalonicenzen 2:1-
12 

Vruchtbaar bezoek 

vr. 28 
1 Tessalonicenzen 
2:13-20 

Ondanks tegenwerking ... 

za. 29 
1 Tessalonicenzen 3:1-
13 

... toch volgehouden 

zo. 30 Maleachi 1:1-5 Ware Jakob 

ma. 
31 

Maleachi 1:6-14 Tijd voor hervorming 

 november 2011  

di.1 Maleachi 2:1-9 Schijn-heiligheid 

wo. 2 Matteüs 23:13-26 Schijnheiligheid 

do. 3 Matteüs 23:27-39 Onwil 

vr. 4 Matteüs 24:1-14 Zware tijden 

za. 5 Maleachi 2:10-16 Verbondsbreuk 

zo. 6 Maleachi 2:17-3:5 Voorbode 

ma. 7 Maleachi 3:6-12 Waag het met de HEER 

di. 8 Maleachi 3:13-18 Boekhouding 

wo. 9 
Maleachi 3:19-24 
(Maleachi 4:1-6) 

Elia komt 

 

ROMMELMARKT 2011 
De rommelmarkt was weer een succes dit jaar dankzij 
alle vrijwilligers. De inbreng van bloemen en zelfge-
maakte dingen en de soms heel mooie „rommelmarkt‟ 
spullen was groot. De oliebollen- en hamburgerkraam 

en het terras voor koffie met cake werden druk be-
zocht. De bloemenkraam met opnieuw prachtige 
bloemstukken heeft ook veel opgebracht. 
De veiling werd vloeiend aan elkaar gepraat en verliep 
uitstekend. De muzikanten en de heerlijke geur van 
oliebollen zorgden voor een gezellige sfeer.  
De verzorging van de medewerkers met koffie en 
broodjes verliep perfect. Alle medewerkers achter de 
kramen of op welke manier dan ook, hebben toch 
maar voor een mooie opbrengst gezorgd.  
Het WEER was ook boven verwachting goed. 
Bij de telling na afloop van de markt was het totale be-
drag ruim € 6000 bruto! 
Het geld zal worden gebruikt voor de aanpassing van 
zitplaatsen. Enkele kerkbanken worden vervangen 
door stoelen en ruimte voor rolstoelen. 
Na afloop zijn goede spullen, die verkoopbaar zijn, 
weer naar de stichting SOEHL in Lichtenvoorde ge-
gaan. Deze stichting biedt hulp aan Oost-Europese 
landen als Roemenië en Bulgarije. 
Iedereen van harte bedankt voor jouw / uw bijdrage 
op wat voor manier dan ook! 
  Rommelmarkt commissie 
 

 
 

Voedselzekerheid. 
Werelddiaconaatscollecte 23 oktober 
De inwoners van Chuquisaca, Bolivia, leven van de 
landbouw, maar het is een leven in armoede. Het is 
een gewoonte in dit gebied om veel, zeer giftige, be-
strijdingsmiddelen te gebruiken. Een partner van Kerk 
in Actie, PASOS, wil dit veranderen en wil zo bijdragen 
aan een schonere productie met minder bestrijdings-
middelen en kunstmest, zonder te pretenderen in deze 
fase geheel biologisch te kunnen produceren. 

           
Boeren worden getraind in schonere productiemetho-
den. Het is van groot belang om de schonere produc-
ten goed te kunnen verkopen. Het doel in de komende 
tijd is om boeren te helpen bij het verkopen van hun 
schonere producten tegen een betere prijs. 
Kerk in Actie werkt hieraan graag mee en wil de collec-
te van 23 oktober hiervoor besteden.  
ZWO vraagt u om deze boeren te helpen en de collec-
te goed te gedenken. 
 
AZC Markelo 
De kerken in Goor (rk + pkn), Markelo en Rijssen 
(Open Hof) hebben een gemeenschappelijke diacona-
le commissie die af en toe wat voor de kinderspeel-
plaats in het AZC doet. (foto‟s op blz. 8) 
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Recent is er nieuw speelgoed aangeschaft. 
 
COLLECTEN 
Datum           CvK      Diac.     Eindcollecten 
28 aug.  25,80    25,80     69,00    Kerkblad 
04 sept.   38,63    38,62     82,62    Diac.alg. 
11 sept.   43,65    43,64   111,70    Diac. Sensoor 
18 sept.  58,45    58,45   121,85    Orgelfonds 
 

   

WWWaaattt   aaalllsss   jjjeee   nnniiieeettt   mmmeeeeeerrr   bbbeeettteeerrr   wwwooorrrdddttt???   
Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente Wanneer 
je van de arts te horen krijgt dat je een ongeneeslijke 
ziekte hebt, staat je leven op zijn kop. Mensen die dit 
bericht krijgen hebben veel te verwerken. Dat geldt 
ook voor hun omgeving. Het is belangrijk over je erva-
ringen en zorgen te kunnen praten en te weten waar je 
terecht kunt voor zowel praktische als emotionele 
steun. 
Daarom organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Mid-
den-Twente (Borne, Hengelo en de Hof van Twente) 
voor mensen die zelf òf in hun omgeving  te maken 
hebben met een levensbedreigende ziekte maande-
lijks een inloopbijeenkomst, dit keer met als thema:   

‘‘‘AAAlllllleee   sssttteeerrrrrreeennn   vvvaaannn   dddeee   hhheeemmmeeelll’’’   

Hoe kun je na het overlijden van een dierbare de 
draad van het leven weer oppakken? Het therapeu-
tisch bordspel „Alle Sterren Van De Hemel‟ is een 
praktisch hulpmiddel (ontwikkeld voor hulpverleners) 
om te vertellen over uw verliesverhaal. Daisy Luiten, 
creatief therapeute, gespecialiseerd in verliesverwer-
king en ontwikkelaarster van dit therapeutisch bordspel 
geeft hierover een workshop. We gaan met elkaar het 
spel spelen en er is gelegenheid om vragen te stellen. 
Na afloop is er de mogelijkheid om hierover door te 
praten. 
 

De bijeenkomst vindt plaats in Borne 
Woensdag 12 oktober 2011 

“Bussemakerhuis” 
Ennekerdijk 11, Borne 

Aanvangstijd: 19.30 uur 
(vanaf 19.15 uur bent u welkom) 

Het bezoeken van deze avond is kosteloos en 
aanmelding vooraf is niet nodig. 

Tijdens deze avond staat de ontmoeting en het contact 
met lotgenoten centraal. 
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen 
of mailen met één van de volgende contactpersonen: 
 
Bernadette Nijhuis, (06) 34 35 66 13 of 
b.nijhuis@carintreggeland.nl 
Agnes van Berkum, (06) 109 37 897 of 
a.vanberkum@carintreggeland.nl 

 
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 
 

 

Protestantse gemeente Markelo  

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. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609 
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 7 november 2011  
Inleveren kopij vóór donderdag 27 oktober  2011 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 

 

mailto:b.nijhuis@carintreggeland.nl
mailto:a.vanberkum@carintreggelandgroep.nl
mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl

