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Meditatie 
 
“Begrijp je wat je leest?” Handelingen 8: 30c 
 
De meesten van ons hebben de vakantiekoffers 
voor een deel gevuld met boeken. Wanneer ik op 
vakantie ga, moet ik me altijd beperken in het mee-
nemen van de hoeveelheid boeken, want de koffer 
is niet zo maar vol, maar wel snel zwaar van boe-
ken. Boeken leggen gewicht in de schaal, niet al-
leen letterlijk. Boeken staan garant voor vele uren 
vermaak en stillen onze honger naar informatie of 
onze nieuwsgierigheid naar het leven van andere 
mensen of zetten ons aan tot denken en zijn aan-
leiding voor gesprek. Toch is het lezen van een 
boek vaak een 
bezigheid voor 
jezelf alleen. Er 
zijn mensen die 
zo in een boek 
kunnen op-
gaan, dat ze tij-
dens het lezen 
helemaal zijn 
afgesloten van 
de wereld om 
hen heen. 
Wel moet het 
dan een span-
nend boek zijn, 
iets wat je inte-
resseert of een 
verhaal dat je raakt. Want lezen is voor velen be-
langrijk, alleen je moet wel kunnen begrijpen wat je 
leest, anders lees je niet. 
 
 Dat is ook de reden waarom er één boek meestal 
ontbreekt in onze vakantiekoffer, namelijk de Bijbel. 
Logisch, want voor velen van ons is de Bijbel geen 
spannende kost, een heel gewicht in de koffer en 
verhalen die moeilijk te begrijpen zijn. De Bijbel 
blijft meestal thuis.  
Als je een boek aan het lezen bent, wordt er nog 
wel eens aan je gevraagd: Wat ben je aan het le-
zen? Is het een leuk boek? Dat boek wilde ik ook 
nog lezen, wordt er gezegd. Maar nooit wordt de 
vraag gesteld: Begrijp je wat je leest. En nooit zul-
len we dus het antwoord geven: Hoe zou ik kunnen 

begrijpen wat ik lees als het me niet wordt uitge-
legd. 
 
De Bijbel is een boek van boeken, dat we niet kun-
nen begrijpen als het ons niet wordt uitgelegd.  
Daarom: 
We starten in de kerk weer een nieuw seizoen om 
elkaar te ontmoeten rondom de Bijbel en elkaar de 
vraag te stellen: „ Begrijp jij wat je leest?‟.  
Zullen we in dit nieuwe seizoen samen op weg 
gaan om uit te zoeken wat de Bijbel ons wil zeggen 
en wat deze woorden betekenen willen in ons le-
ven? 
We doen dit in de diensten, wanneer we de Bijbel 
lezen en uitleggen en toepassen in de preek. We 
doen dit in de ontmoetingen tijdens de koffie na de 

dienst en op de donderdag-
ochtenden. We zien en 
spreken elkaar tijdens ver-
gaderingen en bijeenkom-
sten van verschillende 
groepen binnen de kerk en 
bij de gezamenlijke maaltij-
den. Aan elkaar leggen we 
zo uit wat de Bijbel wil bete-
kenen voor ons vandaag. 
Soms doen we dit met 
woorden, soms met ons  „er 
voor elkaar zijn‟ en op een 
ander moment weer met 
onze daden en onze gaven. 
Zo is laten zien, dat je de 

Bijbel een beetje wilt begrijpen, ook geven voor 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssa-
menwerking. Het is ook het ondersteunen van het 
werk van het NBG, zodat ook anderen kunnen 
kennismaken met de boodschap van het Evangelie. 
En het is ook, dat wij met elkaar willen delen dat wij 
begrijpen wat wij lezen: God is liefde, het thema 
voor dit winterseizoen. 
 
Ds. Elly Nordt 

 
  

Startdag seizoen 2011-2012 

Zondag 18 september 10.00 uur 
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Kerkdiensten 
 

Zondag 28 aug. Martinuskerk 
10.00 uur   Mw. Venema uit Almelo 
Eindcollecte: Kerkblad 
 
Zondag 4 sept Martinuskerk Avondmaal (lopend) 
10.00 uur   Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie algemene middelen 
 
Zondag 11 sept Martinuskerk 
10.00 uur   Mw. Ruiterkamp - Kl. Lebbink (Bathmen) 
Eindcollecte: Diaconie / Sensoor Oost-Nederland 
 
Zondag 18 sept. Martinuskerk Startzondag 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt en ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds 
 
Zondag 25 sept. Martinuskerk Doopdienst 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Onderhoudfonds kerk 
 
Vrijdag 30 sept. Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Collecte: Diaconie 
  
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  Hr. G. de Goeijen (Rantepao) Indonesië  
Eindcollecte: Commissie Themadiensten 
 
Zondag 16 okt. Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: CvK / Onderhoudfonds dienstgebouw 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Doopdienst: Op 25 september is een doopdienst 
gepland. Opgave is mogelijk bij ds. Dijkstra. De 
eerstvolgende gelegenheid is met ds. Nordt op 
zondag 27 november. 
 

De laatste keer, 17 juli, was Nienke de enige dope-
ling, dochter van Han en Karin Jansen, wonend aan 
de Kappelaarsdijk 7a. Op 16 maart was zij geboren, 
als zusje van Marlou. Deze oudere zus mag graag 
dingen nadoen, zodat er iets bijzonders gebeurde, 
toen Nienke net was gedoopt. U raadt het mis-
schien al, maar ook zij doopte toen tot drie maal toe 
haar handje in het water en legde die op het hoofd-
je van haar kleine zus. 
 
Zangavond Anholtskamp: 
De eerste zangavond na de zomerperiode is op 
vrijdag 30 september om 19 uur in de Grote Zaal 
van de Anholtskamp. We beginnen met een korte 
viering, waarin we samen zingen, bidden, de Bijbel 
open doen en luisteren naar een korte uitleg. Na het 
tweede kopje koffie of thee staat ons een leuk verhaal 
te wachten. Spannend wat dit worden zal. Welkom, 
bewoners van de Anholtskamp en gemeenteleden. 
 
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche 
voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinde-
ren van 4 t/m 12 jaar. Gelijktijdig met het dorp 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 
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 ba-
sisschool 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. Op de startzondag 18 september gaan 
we weer beginnen. 
 
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 op zaterdagmid-
dag 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 aan-
wezige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 
uur van harte welkom.  
 
AGENDA 
Kindernevendienst 
Met de leiding van de Kindernevendienst starten we 
het nieuwe seizoen met een bijeenkomst op dinsdag 
13 september om 20.00 uur in het Dienstgebouw. 
We kijken naar de verhalen van de zondagen en pro-
beren een rooster te maken. We hebben goede hoop 
nieuwe leiding voor de Kindernevendienst te vinden. 



3 
 

Echter… de opa-en-oma kindernevendienst is zo 
goed bevallen, dat we hierbij een oproep doen aan 
grootouders en anderen die het leuk vinden eens een 
keer, één keer per jaar, een Bijbelverhaal aan de kin-
deren te vertellen tijdens de dienst en een verwerking 
met ze te maken. We maken gebruik van het blad 
Kind op Zondag voor de verhalen en voor de verwer-
king hebben we de beschikking over het tijdschrift 
Kleur in de Kerk. Het is leuk om zelf eens te zien wat 
de kinderen doen tijdens de preek in de consistorie en 
je leert er zelf ook nog wat van. Spreekt dit u aan, 
neem dan even contact op met ds. Elly tel. 388892 of 
mail naar nordt57@hetnet.nl. 
 
Werkgemeenschap 
Op 20 september reizen de predikanten uit onze 
werkgemeenschap af naar Markelo. Om 10 uur ont-
moeten de voorgangers uit onze regio elkaar in het 
Dienstgebouw. Met elkaar buigen wij ons over een 
theologisch onderwerp. De inleiding wordt meestal 
verzorgd door de predikant van de gemeente waar we 
samen komen. Verder bespreken wij de lopende za-
ken op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. Op 
deze manier blijven gemeenten via hun voorgangers 
met elkaar in contact. 
 
Gezamenlijke maaltijd 
Ook in het nieuwe seizoen willen we elkaar weer ont-
moeten rond een rijk gevulde tafel met een heerlijke 
4-gangenmaaltijd en leuke, soms serieuze en ook wel 
eens diepgaande gesprekken.  
U en jij worden uitgenodigd voor de gezamenlijke 
maaltijd op woensdag 21 september om 18 uur in 
het Dienstgebouw. Loopt het water u nu al in de 
mond, geef u dan op bij Jeroen of via de intekenlijst. 
Vindt u het leuk om mee te helpen bij de voorberei-
ding van de maaltijd? Meldt dit dan ook even bij Je-
roen. 
 
Wijkteam Zuid. 
De volgende vergadering is op 28 september om 20 
uur. 
 
Wilt u of wil jij dat we er zijn voor elkaar en op een 
goede manier belangstelling hebben voor elkaar, ook 
vanuit de kerk? Laat het dan weten wanneer iemand 
ziek is en een beetje aandacht en steun wel kan 
gebruiken of is opgenomen in het ziekenhuis. 
 
 

 

 
 

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 9 juli kwam een einde aan het leven van Aaltje Nij-
land - Kolkman, echtgenote van Hendrik, moeder van 
drie getrouwde kinderen en oma van zeven kleinkin-
deren. Aan de Rijssenseweg 52 had ze de familie 
dicht in de buurt. En wat had ze dat nog graag langer 

willen meemaken, maar in januari werd duidelijk dat 
ze ongeneeslijk ziek was. Ze bleef hopen, maar kon 
zich er ook bij neerleggen dat het niet anders werd. In 
haar verliest Hendrik een lieve zorgzame vrouw, die 
de spil was in huis. Als tiener leerde hij haar kennen 
tijdens een bruiloftsfeest in familiekring. Zij kwam van 
de Borkeld, uit een gezin met nog vier oudere zussen 
en broer. Op latere leeftijd ging ze in betrekking totdat 
haar moeder ziek werd en verzorging nodig had. Toen 
ze daar zelf mee te maken kreeg, was het de eigen 
dochter, die met anderen behulpzaam was. Aaltje is 
73 jaar geworden. Op de begraafplaats „Het Lentfert‟ 
in Rijssen hebben we haar lichaam in de aarde gelegd 
in de verwachting van de opstanding ten leven. 
 
Kort na opname in het ziekenhuis overleed op 9 juli 
Marinus Klein Twennaar, in het laatst wonend aan de 
Koekoekslaan 128. Hij groeide op aan de Lutteke-
veldweg 10, waar hij als jongste zoon meehielp op de 
boerderij. Ook toen zijn oudste broer trouwde en het 
bedrijf voortzette, bleef hij er wonen. Na drie jaar als 
soldaat in Nederlands Indië te hebben gezeten, keer-
de hij terug en kwam op de kaasfabriek in Holten te 
werken. Later ging hij in de fabriek in Markelo aan de 
slag. In de vrije tijd legde hij graag een kaartje of 
volgde de wedstrijden van FC Twente. Wandelen en 
fietsen waren andere liefhebberijen. Na het overlijden 
van zijn broer en schoonzus verhuisde hij naar het 
dorp. In 2010 kwam hij om gezondheidsredenen in 
een aanleunwoning terecht bij de Anholtskamp. Mari-
nus is altijd vrijgezel gebleven. Op 24 juli zou hij 85 
zijn geworden. In het crematorium te Usselo namen 
we als familie, buren en vrienden van hem afscheid 
en vertrouwden hem toe aan zijn hemelse Vader in 
wie hij geloofde. 
 
TERUG VAN VAKANTIE 
Vanaf 22 augustus zat mijn vakantie erop. De dagen 
ervoor was ik echter al betrokken bij het bezoek van 
de Hongaren uit Csurgó. Maar ik was blij dat ik dit 
mee kon maken. Vorig jaar waren we er privé ge-
weest, zij het op een andere wijze dan toen de bedoe-
ling was. Omdat we noodgedwongen in een apparte-
ment moesten verblijven in plaats van op een cam-
ping in de buurt. Al op de tweede dag van onze reis in 
2010 waren we namelijk in een file van achteren aan-
gereden, waardoor onze vouwwagen 'total loss' raak-
te. Zelf hebben we niets aan dit ongeval overgehou-
den. Het heeft ons wel alerter gemaakt op het verkeer 
achter ons. Er zijn altijd bestuurders, die te dicht ach-
ter je rijden. Ik ben dan ook altijd weer opgelucht 
wanneer we na een lange rit zonder aanrijdingen ge-
zond en wel op de bestemming aankomen. In 2011 is 
dat bij ons gelukkig gebeurd. 
Terug in Markelo hoor je dat sommigen om een over-
lijden hun vakantie vervroegd beëindigden. Of je hoort 
‟s nachts een enorme dreun en verneemt de volgende 
ochtend dat de bank op grove wijze is beroofd! Je zult 
er maar dicht bij wonen en alles van nabij meemaken. 
Gelukkig zijn hier geen slachtoffers gevallen, al kan 
zoiets nog lang nadreunen (in je hoofd).  
Voor ontspanning ga je op vakantie, maar je komt niet 
altijd uitgerust terug. Omdat je nog te veel kopzorgen 

mailto:nordt57@hetnet.nl
mailto:martends@wanadoo.nl
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hebt. Je hoofd leeg maken: het is één van de lastiger 
dingen in het leven. Hopelijk lukt het wel, met hulp van 
God, met hulp van anderen. Want dan kun je verder. 
In dit verband komen me nog de oude woorden van 
gezang 469 te binnen: “Het leven is: een krijgsbanier 
… kloekmoedig voorwaarts dragen, … tot in Gods 
handen dragen.” Gelukkig dat er iemand is bij wie je 
met heel je „pakkelarie‟ steeds weer terecht kunt.  
 
Met vriendelijke groeten, ds. Marten Dijkstra 
 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. E.E. Nordt 

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

telefoonbeantwoorder inspreken. 
email: nordt57@hetnet.nl 

 
IN MEMORIAM 
Na een korte periode van ziek zijn en afscheid nemen 
is er op 14 juli 2011 een einde gekomen aan het leven 
van Cornelia Hendrika Bolsenbroek – Pol. Corrie Bol-
senbroek woonde aan het Wansink 37 in Markelo. Ja-
renlang woonde Corrie met haar man en de kinderen 
boven de garage in het centrum van het dorp. Op 23 
mei had Corrie haar 80

ste
 verjaardag gevierd in het 

bijzijn van allen met wie ze zich verbonden wist. Men-
sen van dichtbij in Markelo, van vroeger in Amersfoort 
waar ze geboren is en nog veel over sprak, en in 
aanwezigheid van de kleindochter uit Turkije. Na de 
verjaardag ging de gezondheid van Corrie snel ach-
teruit, maar Corrie wist haar tijd en tijden in Gods 
hand. Vol vertrouwen in de Heer gaf ze zich over, vei-
lig in Jezus‟ armen. 
De dienst van Woord en Gebed is gehouden op 18 juli 
in het Dienstgebouw. We stonden stil bij de belijdenis-
tekst van Corrie: In de wereld lijdt gij verdrukking, 
maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwon-
nen. En we hoorden woorden van Paulus, waarin hij 
verkondigt dat in Christus de dood overwonnen is. 
In besloten kring hebben we Corrie naar het Cremato-
rium gebracht. We bidden om troost en kracht van de 
Heer voor de kinderen en de kleinkinderen. 
 
Wij leven mee met de zieken in onze gemeente en, 
ook al praten wij daar meestal niet over, weet dat er 
voor u en voor jou gebeden wordt, vaak uit onver-
wachte hoek. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid, 
 

Ds. Elly Nordt  
 

Kerkenraad 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 
8 juni 2011. 
 

- Preekrooster 2012: De Vesperdiensten voor Pa-
sen blijven bestaan, ook al omdat er redelijk be-
langstelling voor is (15-20 personen).  

- De startkrant met als onderwerp Liefde, wordt huis 
aan huis bezorgd, met een vermelding in het 
Kerkblad.  

- Pastoraat: De Wijkouderling doet in eerste instan-
tie de rouw- en trouwdiensten.  

- Op 17 november wordt er weer een gemeente-
avond gehouden in het Dienstgebouw. Informatie 
volgt nog. 

- Jeugdwerk: Bij het afscheid van twee mensen die 
leiding hebben gegeven aan de kinderneven-
dienst wordt een bos bloemen gegeven. 

- Fancy Fair commissie gaat aan de slag voor 17 
september. Het doel van de actie is: Het geschikt 
maken van ruimte in de kerk achter de diaconie-
bank voor stoelen en rolstoelen.  

- Startdienstcommissie: Die kiest als thema dit jaar 
“Welke schoen past jou”. Dit in combinatie met de 
actie “schoenendoos”. De kerkdienst zal bestaan 
uit twee delen met tussendoor koffie. 

- Er komt een vrijwilligersavond op 24 september. 
 
Onderstaand een briefje van een (ex?) ouderling: 
 

 
 
Gratis boekje op Startzondag. 
Op zondag 18 september is de start van het nieuwe 
kerkelijke seizoen. Verderop in het kerkblad (blz 7) 
leest u daar meer over.  
Na de kerkdienst krijgt u een bestelbon mee voor het 
aanvragen van het gratis boekje “Woorden van geloof, 
hoop en liefde”. Dit boekje is een uitgave van het mis-
sionaire werk van de Protestantse Kerk en bevat cita-
ten uit de Bijbel, uitspraken van „mensen van naam‟ 
en teksten van bekende schrijvers.  
Het past in de succesvolle serie van de eerder ver-
schenen boekjes “Geloof, Hoop en Liefde”.  
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Een boekje voor eigen inspiratie, om cadeau te doen 
of om erbij te pakken als u behoefte heeft aan woor-
den van geloof, hoop en liefde.  
Dit boekje geeft de kerk weg, omdat we het belangrijk 
vinden om mensen te inspireren. Iedereen die het 
boekje bestelt, geeft toestemming om telefonisch be-
naderd te worden. 
Misschien komt u wel vaker naar de kerk, of mis-
schien bent u de aansluiting met de kerk in de loop 
van de tijd verloren. Wie u ook bent: van harte welkom 
in de dienst op startzondag! 
 

Diaconie 
 
COLLECTE 11  september 
De eindcollecte is voor: Sensoor Oost Nederland 
Sensoor Oost Nederland is dag en nacht bereikbaar 
voor een gesprek van mens tot mens. Daarnaast biedt 
Sensoor een eerste opvang in crisissituaties. Iedereen 
kan bellen ongeacht sekse, leeftijd en achtergrond. 
Bellers kunnen anoniem blijven en de gesprekken zijn 
vertrouwelijk.  
Aan de telefoon zitten goed opgeleide vrijwilligers, 
dag en nacht. De bijdragen worden vooral gebruikt 
voor de training en begeleiding van de vrijwilligers. 
Ook willen ze nieuwe vrijwilligers werven en trainen. 
Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te 
wonen, maar wilt U wel een gift doen voor dit doel, 
dan kunt U het overmaken op bankrek. nr.  
34.07.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming. 
 
VERSLAG TWENTEWEEK ROOSEVELTHUIS 
We hebben daar in Doorn een fijne vakantie gehad 
van 12 tot 19 maart. 
Zaterdagmiddag werden we hartelijk ontvangen door 
de vrijwilligers met een kopje thee of koffie.  
Na enige tijd werden we naar onze kamers gebracht 
om alvast de koffer uit te pakken en ons een beetje op 
te knappen na de reis. 
Om 17.30 uur hebben we in de eetzaal een gezamen-
lijke maaltijd gebruikt. Na de maaltijd was er een ken-
nismakingsspel en daarna gingen we naar bed. 
Zondagmorgen eerst ontbeten en om 10.00 uur begon 
de kerkdienst. ‟s Middags was er een leuk optreden 
van Jannetje en Dubbel. 
Op maandag gingen we overdag met z‟n allen aan het 
knutselen en schilderen en ‟s avonds was er een bin-
go. 
Op dinsdag hebben we een uitstapje gemaakt naar de 
Riga Ranch. Deze ranch is een paardenmelkerij. En 
we hebben nog een uitstapje gemaakt naar een tropi-
sche rozentuin. 
We waren een beetje laat terug, dus werd er pas om 
20.00 uur gedineerd in de grote zaal. 
Op woensdag hebben we weer een uitstapje gemaakt 
naar Buren en het Oranjemuseum. Ook hebben we 
nog een kerk bezichtigd. ‟s Avonds hebben we maar 
een rustige avond gehouden. 
Na de rustige woensdagavond moest er op donder-
dag eerst wel een flink stuk gewandeld worden en ‟s 
avonds hebben we een bonte avond gehad die ver-
zorgd werd door gasten en vrijwilligers. 

Vrijdagmorgen na het ontbijt was er een korte kerk-
dienst met een viering van het Heilig Avondmaal. 
Om ongeveer 5 uur was er voor ons een feestelijk di-
ner bereid. ‟s Avonds was er een optreden van het 
gezelschap Völle wille. 
De volgende dag (zaterdag) zat de vakantieweek er 
weer op en na met z‟n allen ontbeten te hebben 
moesten we afscheid nemen van elkaar,  waarna we 
aan de terugreis naar huis konden beginnen. 
Het was voor ons weer een zeer geslaagde vakantie-
week. 

Dika Nijland en Hanna Wegereef. 
 

Vorming en toerusting 

 
BELIJDENIS DOEN 
In de afgelopen paar jaar is een kleine groep gemeen-
teleden bij elkaar geweest voor gesprekken over het 
christelijk geloof. In de loop van het komende seizoen 
zullen twee van hen belijdenis doen van hun geloof. 
Wie overweegt nog meer om die stap te zetten? Dan 
kan er een nieuwe groep worden opgestart. Eén be-
langstellende heeft zich al aangemeld. Opgave is mo-
gelijk bij Marten Dijkstra en Elly Nordt. 

 

Jeugd- en jongerenwerk 

 

 
Hallo allemaal, wij hopen dat iedereen een leuke 
vakantie heeft gehad.  
Het programma is helaas nog niet bekend, maar de 
data wel. Het programma zal zo spoedig mogelijk op 
de scholen worden opgehangen, zodat iedereen weet 
wat we de eerste avond gaan doen.  
 
OPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEP!!!!! 
Ben je creatief, vind je het leuk om met kinderen te 
werken en heb je tijd en zin 1 x per 14 dagen van ± 
18.00 uur tot ± 19.45 uur ons te komen helpen meld je 
dan aan bij één van onderstaande personen: 
 Hettie Hollander  tel:  362351 
 Madieke Roeterdink tel:  850474 
 

6 TOT 10 JAAR 

 
 
22 september ?………………….. 
06 oktober  ?………………….. 
  

Groetjes Janet en Hettie  
 

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat? 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder 

….. 
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Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook 
een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen 
hoe meer ……………… 
 

10 TOT 12 JAAR 
 

 
  
22 september ?………………….. 
06 oktober  ?………………….. 
 

Groetjes Madieke 
 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL. 

 
Pinksteren 
Op eerste pinksterdag hadden 
we onze laatste zondagsschool 
van dit seizoen en dit jaar wa-
ren we met z‟n allen te gast in 
het Dorp. Daar had de leiding 
allerlei „knutselarij‟ voor ons 
bedacht. Zo hebben we glazen 

beschilderd, een vlieger van snoep gemaakt en met 
als absolute hoogtepunt stokbrood gebakken! Het was 
een super leuke ochtend waarvoor we het Dorp van 
harte willen bedanken!  

 
 
Afscheidsdienst 
Tijdens de afscheidsdienst hebben we afscheid ge-
nomen van Martijn Klein Kranenbarg (Dorp), Noanne 

Pinkert, Giene Pinkert, Sanne Gerritsen en Demi 
Odink (allen Elsen). Allen trouwe bezoekers van Zon-
dagsschool. Daarnaast heeft ook Erna Kok afscheid 
genomen van de Zondagsschool. Zij maakte de afge-
lopen jaren deel uit van de leiding in Stokkum. Wij 
wensen hen allen veel geluk en Gods zegen toe op 
hun verdere levenspad en hopen ze ook in de toe-
komst nog eens tegen te komen op het kerkelijk erf.  
 
Startdienst 
De startdienst is dit jaar op zondag 18 september. 
Voor de kinderen is een leuke verwerking bedacht 
waar ze tijdens en na afloop van de dienst aan gaan 
werken. Hiervoor is een schoenendoos met inhoud 
nodig, dus mocht je binnenkort nieuwe schoenen ko-
pen, gooi de doos dan niet weg !!!! 
Meer informatie over de startdienst volgt nog via de 
leiding.  
 
Nieuw seizoen 
In verband met de vakanties starten we dit jaar eerder 
dan de startzondag. De Zondagsschool opent haar 
deuren op zondag 4 september om 10.00 uur. Alle 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen een kijkje 
komen nemen bij één van onze drie groepen: 

Dorp in het dienstgebouw 
Elsen in “de Beestenboel” 
Stokkum in de school 

Tijdens het Zondagsschooluurtje doen we allerlei leu-
ke en gezellige dingen. We zingen samen, maken 
kleine knutselwerkjes maar soms ook hele kunstwer-
ken zoals je tijdens de Open Kerkdagen hebt kunnen 
zien. Er worden prachtige verhalen uit de Bijbel ver-
teld, soms zijn die heel spannend maar ze kennen bij-
na altijd een goed einde.  
 
Heb je eigenlijk wel zin om een keertje te komen, 
wees dan niet bang, kom gerust en kom je liever niet 
alleen, breng dan gerust een vriendje of vriendinnetje 
mee!  
 
Tot gauw!         Leiding Zondagsschool 
 

Algemeen 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

 
De vakantie is voor de meesten 
van ons al weer en daarom is het 
voor de Hervormde Vrouwen 
Vereniging tijd om met volle 
energie aan het nieuwe seizoen 
2011/2012 te beginnen. 
Maar zoals gewoonlijk beginnen 

wij met een fietstocht. 
Het bestuur nodigt u van harte uit om deel te nemen 
aan deze fietstocht op donderdag 15 september. 
Vanaf 09.30 uur staat de koffie, met iets lekkers, klaar 
bij café de VENNEBEKKEN te Markelo. 
Hierna fietsen we door de mooie natuur en land-
schappen richting Geesteren Gelderland. 
Via allerlei wegen komen wij bij café restaurant Baan 
waar we de lunch gebruiken. 

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder 

…….. 
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Onze laatste stop is ook weer bij de Vennebekken 
waar een lekkere sorbet op ons wacht. 
Als u mee fietst, is het de bedoeling dat u zo mogelijk 
de hele route mee fietst en onderweg niet afhaakt. 
Opgave voor deze fietstocht kan tot zaterdag 10 sep-
tember bij Leidy ter Haar tel. 0547 361733. 
Het bestuur hoopt dat veel dames met ons meefiet-
sen. 
 
Helpen bloemstukjes maken.  
Op zaterdag 17 september  is de jaarlijkse fair van de 
kerk. De H.V.V. is gevraagd medewerking hieraan te 
verlenen. 
Wij gaan op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 
16 september ‘s middags vanaf 1 uur bloemstukjes 
maken in het Dienstgebouw. Wij hopen dat veel da-
mes mee willen doen bij het maken van de bloemstuk-
jes. 
Voor iedereen is er iets te doen en het is bovendien 
altijd heel gezellig. 
Dus geef u op voor 1, 2 of alle 3 middagen bij Alies 
ten Hove tel. 363334 of bij Diny Izaks tel.361811. 
Maar als u op het laatste moment besluit om mee te 
werken, dan mag u natuurlijk ook zonder aanmelding 
komen. 
 
Eerste verenigingsavond 
Het bestuur nodigt u van harte uit op woensdag 28 
september om 20.00 uur in het Dienstgebouw. 
Op deze avond komt Mevrouw Marijke Kots. 
Zij is een vrouw met ongekende mogelijkheden, be-
noemt alles zeer direct en is beslist niet op haar 
mondje gevallen. 
Zij is president van een  Vrouwenclub, ook secreta-
resse en penningmeesteresse  en het enige lid. 
Zij vertelt allemaal verhalen uit haar leven en u zult 
zich in veel dingen herkennen. 
Wij hopen veel dames op deze avond te mogen be-
groeten.        
 
Excursie 
Onze excursiemiddag is op donderdag 13 oktober. 
Wij gaan dan naar de Rosinkhof in Dwingeloo. 
Daar bezoeken wij een melkveebedrijf waar men, 
naast de bekende producten, ook roomadvocaat en li-
keuren in verschillende smaken op ambachtelijke wij-
ze produceert. 
Zij vertonen een diaserie over hun bedrijf en laten u 
naar hartenlust proeven. 
Wij vertrekken om 12.45 uur vanaf het Dienstgebouw 
per auto. 
U kunt zich opgeven op de verenigingsavond van 28 
september of bij Leidy ter Haar, tel 0547 361733. 
Het bestuur hoopt dat vele dames zich opgeven. 
   
   Bestuur H.V.V. 
 
STARTZONDAG 2011. 
Op deze zondag willen we samen, volwassenen en 
kinderen, een mooie dienst maken. En…. niet alleen 
voor onszelf, maar vooral voor al die kinderen, die na 
deze zondag door de organisatie Actie4kids blij ge-
maakt gaan worden met een cadeautje: een mooi 

verpakte en versierde schoenendoos vol verrassin-
gen. 
 
Actie4Kids is de schoenendoosactie van stichting de 
Samaritaan. Met een feestelijk versierde schoenen-

doos vol met schoolspul-
letjes, toiletartikelen en 
speelgoed worden kinde-
ren blij gemaakt en ver-
geten zo even de dage-
lijkse sleur. In 2010 wer-
den maar liefst 58605 
schoenendozen ver-
stuurd naar kinderen in 7 
landen.  

Hoe willen we dit realiseren? 
 
Wij hopen dat op zondag 18 september a.s. veel kin-
deren, maar ook volwassenen, met een goed gevulde 
en leuk ingepakte schoenendoos de kerk binnenko-
men en deze een plekje geven op het liturgisch cen-
trum. In de dienst van deze startzondag wordt dan 
een laatste versiering aangebracht en zijn de dozen 
klaar voor verzending. 
 
Waar kunnen we doos zoal mee vullen: 
o schoolspullen: schriften, schrijfblok, pennen, 

(kleur)potloden, etui, liniaal, kleurboek  
o klein speelgoed: knuffel, pop, bal, jojo, pet, puz-

zeltje, ballonnen, knikkers, springtouw, muziekin-
strumentjes  

o toiletartikelen: zeep, tandenborstel, tandpasta, 
kam/borstel, haarspullen, toilettasje 

 
Wat mag beslist niet in de doos: 
o snoep of ander eten 
o oorlogsspeelgoed 
o varkensknuffel 
o speelgoed slang 
 
Na de dienst verzamelen we de dozen en worden ze 
naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt van Actie4Kids 
gebracht. 
Dit jaar worden kinderen in de volgende landen blij 
gemaakt: Roemenië, Moldavië, Uganda, Sierra Le-
one en Zambia. 
We hopen van harte, dat ook u „uw doosje bijdraagt‟ 
voor deze actie! 
 
Namens de werkgroep, Ton Oostdijk. 
 

 
 september 2011  

zo. 4 
Sirach 38:16-23 
Prediker 7:1-4 

Rouwen 

ma. 5 
Sirach 38:24-34a 
Spreuken 31:10-31 

Hoofd, hart en handen 

di. 6 
Sirach 38:34b-39:11 
Job 28 

Wees wijs! 

wo. 7 
Sirach 39:12-35 
Psalm 65 

Lofprijzing 
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do. 8 Matteüs 17:24-18:9 Groot en klein 

vr. 9 Matteüs 18:10-20 Zoeken en redden 

za. 10 Matteüs 18:21-35 
Vergeef van harte, niet 
uit berekening 

zo. 11 Psalm 103 Prijs de HEER! 

ma. 12 
Sirach 40:1-17 
Psalm 73 

Verwissel het eeuwige 
niet voor het tijdelijke 

di. 13 
Sirach 40:18-30 
Spreuken 16:8-20 

Goed, beter, best 

wo. 14 Rechters 17:1-13 Godsdienstwaanbeeld 

do. 15 Rechters 18:1-10 God wil het? 

vr. 16 Rechters 18:11-20 Roofoverval 

za. 17 Rechters 18:21-31 Beeld(on)recht 

zo. 18 Matteüs 19:1-15 Trouw 

ma. 19 Matteüs 19:16-30 Durf rijk te worden 

di. 20 Matteüs 20:1-16 Goed betaald 

wo. 21 Matteüs 20:17-34 Oog voor elkaar 

do. 22 
Sirach 41:1-13 
Psalm 88 

Angst voor de dood 

vr. 23 
Sirach 41:14-42:8 
Spreuken 10 

Goed gedrag 

za. 24 Psalm 84 Thuis in Gods huis 

zo. 25 Rechters 19:1-15 Waar gaat dat heen? 

ma. 26 Rechters 19:16-30 Sodom in Israël 

di. 27 Rechters 20:1-17 Mobilisatie 

wo. 28 Rechters 20:18-35 Burgeroorlog 

do. 29 Rechters 20:36-48 Geweldsspiraal 

vr. 30 Rechters 21:1-14 Vrouwenhandel 

 Oktober 2011  

za. 1 Rechters 21:15-25 Schaakspel 

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 

 
OPEN KERKDAGEN ZOMER 2011 

De Open kerkdagen van 2011 zijn weer achter de 
rug en we mogen terugzien op een soms vermoei-
ende maar ook vooral een erg geslaagde expositie 
van bruidsjurken en bruidsattributen.  
In plaats van 6 dagen is de kerk zelfs 9 dagen open 
geweest door extra openingen tijdens de Larense 
fiets4daagse en de braderie tijdens de Markelose 
meutdagen. Op deze dag zijn ook TV opnamen 
gemaakt door RTV Oost. 
We hebben nog nooit zoveel bezoekers gehad als 
dit jaar en dat dankzij de bereidwilligheid van zo-
veel mensen om hun bruidskleding uit te lenen. 
Ook dank zij onze sponsors, zoals bouwbedrijf Pin-
kert, bruidsmode Très Chic uit Hengevelde en 
bruidsmode 2ImpressU uit Markelo, Bloemerie Eg-

gink, Wibel en vlaggenfabriek Faber, die het moge-
lijk hebben gemaakt de bruidsjurken zo mooi te 
kunnen exposeren. 
U allemaal ontzettend bedankt voor het welslagen van 
deze dagen.!!! 
Ook willen we de mensen bedanken die 6 zondagen 
noodgedwongen alleen maar in het middenvak van de 
kerk konden zitten in plaats van op hun “eigen” plekje. 
Maar het was ook wel weer gezellig zo!  
Dat er zoveel bezoekers zijn geweest heeft ook 
voor een mooie opbrengst gezorgd: +/- € 4000. 
Open kerkdagen: een mooie manier om samen, 
ook als kerk, zichtbaar aanwezig te zijn binnen 
de Markelose gemeenschap. 
 
Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk 
zijn geweest tijdens de Open Kerkdagen (wat we ons 
haast niet kunnen voorstellen) dan kunt u op de web-
site van de kerk alsnog een indruk krijgen. 
(zie http://www.pkn-markelo.nl/activiteiten_map) 
 
 Een dankbare Open kerk commissie. 
 

 
SNUFFELEN OP DE ROMMELMARKT op 
17 SEPTEMBER   
 
Houdt u ook zo van zoeken tussen oude boeken 
om iets moois te vinden?  
Zoekt u tussen al die huishoudelijke dingen ook 
graag naar dat ene leuke?  
Verrast u ook graag iemand met een mooi 
bloemetje? 
Vindt u koffiedrinken met anderen ook zo gezellig? 
Houdt u ook van oliebollen op een andere dag dan 
oudejaarsavond? 
Natuurlijk is er weer heerlijke jam en zijn er 
prachtige poppenkleertjes en….Te veel om op te 
noemen.  
Kom maar kijken op onze rommelmarkt. 
Nou ja, rommelmarkt? Er zijn heel wat koopjes te 
vinden! 
Iedereen is er welkom tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Om 11.00 uur is er een veiling van diverse 
waardevolle of bijzondere stukken. 
Op het terras staat de koffie/thee en voor de kinde-
ren frisdrank te wachten. 
 
Graag tot ziens op 17 september. 
 

 
MEDEWERKERS ROMMELMARKT 
Voor het gemak gaan we er van uit, dat de meeste 
mensen, die vorig jaar geholpen hebben, vast wel 
weer willen helpen.  
Daarom hebben we een lijst opgehangen in het 
Dienstgebouw waarop u zelf even kunt aangeven of u 
weer gaat helpen en waar uw voorkeur naar uitgaat.   
Staat uw naam er niet bij, wilt u dan uw naam onder 
aan de lijst toevoegen? 
Even bellen kan natuurlijk ook naar Henk Eggink, 
Bram de Boer of Frits van Zwol. 
 

http://www.pkn-markelo.nl/
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We hopen (zoals meestal) op mooi weer en heel veel 
medewerkers (zoals gebruikelijk), zodat we dan kun-
nen rekenen op een fijne dag en een mooie op-
brengst. 
Voor het ophalen van uw spullen voor de rommel-
markt is 3 september de laatste gelegenheid!  
Bel naar één van onderstaande telefoonnummers.  

Henk Eggink     tel. 363088  
Bram de Boer   tel. 362259  
Frits van Zwol   tel. 362652  

 
JUBILEUMCONCERT MARKELO'S KERKKOOR. 
Ons koor bestaat dit najaar 80 jaar en dat zal niet on-
gemerkt voorbijgaan. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. We studeren 
samen met het blazersensemble van de plaatselijke 
Fanfare. Koorzang en blaasmuziek uit de Deutsche 
Messe zullen feestelijk klinken op vrijdag 14 oktober 
om 19.30 uur in de Martinuskerk. 

Naast onze vaste leiding: dirigente Marjan Klaasen en 
pianist Roel Praas zal er ook medewerking worden 
verleend door het Moluks koor Dovrat uit Nijverdal 
en mezzosopraan Valeria Boermistrova uit Almelo. 
Donateurs, oud-leden en allen die zich op welke wijze 
dan ook bij ons koor betrokken voelen, noteer alvast 
de 14e oktober in Uw agenda en we verwelkomen U 
graag op ons feest!  
 
VRIJWILLIGERSDAG 
Beste vrijwilligers en partners,  

Graag willen wij jullie uitnodigen 
voor de vrijwilligersmiddag / avond 
van de kerk op zaterdag 24 sep-
tember 2011 bij erve Knopert  
(fam. ten Hove) aan de Welmers-
weg 3 vanaf 15.00 uur, met koffie 
en iets lekkers.  
Om ongeveer 18.00 uur staat er een 
barbecue voor ons klaar. 

Graag jullie opgave vóór 19 september per mail of te-
lefoon. 
Het is ook mogelijk om alleen bij het middag- of alleen 
bij het avondprogramma aanwezig te zijn. 
Graag even duidelijk aangeven wanneer je komt, en 
of er nog dieet wensen zijn. 
Voor dit alles vragen wij een kleine bijdrage van € 
7.50 per persoon. 
  
De feestcommissie: 
Harm Linde linmar39@ziggo.nl      0547-361999 
Henk Jansen hj.jansen@kpnmail.nl     0547-364488 
Anita Meulman rinusenanita@hetnet.nl  0548-625315 
 

WILLKOMMEN IN CSURGÓ 
Kort voor het Markelose feest hadden we 20 Hon-
gaarse gasten uit Csurgó in ons midden. We kunnen 
terugzien op een goed gevuld programma, waarbij 
oude banden zijn aangehaald en nieuwe gelegd. Voor 
sommige gasten was dit tegelijkertijd hun enige va-
kantie. De reis was mede gefinancierd met giften uit 
hun kerk. Wij konden de kosten laag houden doordat 
gemeenteleden bereid waren de gasten kosteloos op 
te nemen. Van hen werd een behoorlijke flexibiliteit 
gevraagd, want het vliegtuig waarmee ze op 18 au-
gustus in Düsseldorf landden, had vertraging. Hier-
door was de daadwerkelijke aankomst in Markelo pas 
rond 2 uur in de nacht!  
Ondanks een korte nacht ging het bezoek aan een 
kaasboerderij bij Laren op de volgende ochtend wel 
gewoon door. Sommigen lieten zich met een koe op 
de achtergrond fotograferen. Voor hen was dat kenne-
lijk een typisch Hollands plaatje. Vraag je hun naar 
eventuele wensen dan worden Amsterdam, de kaas-
markt en bloemen in één adem genoemd. 
Omdat we tijd over hadden, zijn we die ochtend nog 
kort gaan kijken op het vernieuwde bedrijf van de fam. 
Zandvoort aan de Winterkamperweg. Ook Albert 
Zandvoort was aanwezig. Op 23 september 1988 had 
hij destijds als kerkvoogd met van der Neut en de toen 
aanwezige predikanten het eerste contact met Csurgó 
gelegd. De Hongaren keken met belangstelling hoe 
het er op dit familiebedrijf aan toegaat. In Csurgó en 
omgeving ligt het accent op akkerbouw en is er weinig 
vee, al zijn enkelen wel bekend met het maken van 
boter uit melk. 
Na een eenvoudige lunch op de dagcamping aan de 
Borkeldweg trokken we met twee huifkarren door het 
natuurgebied de Holterberg. Daarna kon men bij de 
gastadressen op verhaal komen.  
Men genoot erg van het uitstapje op zaterdag naar 
Giethoorn, waar we in fluisterboten over het water 
(af)dwaalden. Dat een boer beter op land uit de voe-
ten kan dan op het water, werd duidelijk toen één van 
de boeren in ons gezelschap recht op een brugpaal 
aankoerste. Gelukkig konden ze hun reis zonder ave-
rij vervolgen en raakte niemand van de gasten te wa-
ter. Ik trof er tot verrassing nog een boot met Markelo-
se dames, van wie er één een lint droeg met de tekst: 
“Ja ik wil”. Op 2 september is haar huwelijk gepland 
met mij als voorganger!  
Op zondag bezochten we een meertalige dienst waar-
in ds. Elly Nordt voorging. Na afloop bedankte Iréne 
Pataki ons namens alle gasten voor de ontvangst en 
nodigde ons uit om op een nader te bepalen datum 
een tegenbezoek te brengen aan hun gemeente in 
Hongarije. In 2013 zouden de onderlinge contacten 25 
jaar bestaan, dus dat biedt misschien een goede ge-
legenheid. Ze overhandigde ons enkele geschenken.  
Ze deed dit alles in het Hongaars, maar een twaalfja-
rig meisje, Johanna Bertalan, zorgde zonder enige 
schroom voor een Duitse weergave. Aansluitend werd 
nog een persoonlijke brief voorgelezen van het predi-
kantenechtpaar Szászfalvi. Ton Oostdijk was in staat 
om ter plekke de woorden om te zetten in begrijpelijk 
Nederlands. Net als ds. Nordt verwezen László en 
Judit Szászfalvi naar het samen bindende ene geloof 

mailto:linmar39@ziggo.nl
mailto:hj.jansen@kpnmail.nl
mailto:rinusenanita@hetnet.nl
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in Jezus Christus, onder verwijzing naar de belofte 
van de heilige Geest volgens Handelingen 1: 7 en 8.  
Vanwege buien in de ochtend hebben we afgezien 
van een wandeling en picknick op de Markelose berg 
en bleven we in de grote zaal voor een broodmaaltijd. 
Op maandag hebben we bij erve Knopert na een spel 
boerengolf gebarbecued. Het weer zat gelukkig mee. 
Voor bloemen in allerlei kleuren kun je ook hier je 
ogen uitkijken. Nog voordat we de dinsdagmorgen 
aan de koffie zaten in het dienstgebouw, hebben 
sommigen nog snel in de buurt wat bloembollen ge-
kocht. Na de koffie hebben we hen uitgezwaaid, 
waarna ze met de bus naar het vliegveld zijn ge-
bracht. Bij menig gast werd een traan weggepinkt. Vol 
met indrukken keerde iedereen weer huiswaarts. Met 
het verlangen te zijner tijd, bij leven en welzijn, elkaar 
weer te zien. Dan in Hongarije.  

Allen, die dit contact mogelijk hebben gemaakt harte-
lijk bedankt! In het bijzonder de mensen, waar we de 
gasten onder mochten brengen. Maar ook Getty Eg-
gink, Margot Nijland en Jorit Zandvoort voor de prakti-
sche organisatie. Het waren bijzondere dagen. Ook al 
is het niet altijd mogelijk geweest om tot een goed ge-
sprek te komen, toch kon je bij de meesten met Duits 
of Engels uit de voeten. Gaande de dagen waren er 
ook persoonlijke ontboezemingen bij, waarbij je aan 
een enkel woord genoeg had. Een betrokken deelne-
mer verwoordde zijn beleving aan deze dagen met de 
typering: kippenvel. Dat was wat het hem soms had 
gebracht.  

Marten Dijkstra 
 

 
 

De droom van ZWO.      

Tegen de wind in zingen,  
tegen de heersende wind. 
Dat het verhaal van de eerste dingen 
weer eens te meer begint. 
Onmogelijke dingen 
beweren en verzinnen,  
wat immers niet kan bestaan. 
Wat immers niet kan gebeuren:  
tempelgordijnen die scheuren,  
een hemel met open deuren,  
vrolijkheid uit den treure,  
een haast vergeten verhaal  
handhaven in de taal. 

Het is waar wij mensen zijn 
en dat daar die God zal wezen,  
van wie wij hartstochtelijk lezen  
in woorden die zijn verrezen,  
een naam die wordt geschreven  
in letters van brood en wijn  
een liefde van mijn en dijn: 
die alles in allen zal zijn. 
      Uit een gedicht van Willem Barnard,  
 
COLLECTEN: 
Datum: CvK:      Diac.     Eindcollecten: 
24  juni         79,20   Diac. Anholtskamp 
26  juni     75,60 75,60   205,10   Enjoy 
26  juni     22,70 22,70     55,50   CVK – Elsen 
03  juli     43,61 43,61   108,00   Orgelfonds 
03  juli     23,55 23,55     67,35   Orgelfonds( Stokkum) 
10  juli     44,75 44,75     74,20   Diaconie algemeen 
17  juli     75,82 75,82   377,60   giro 555 noodhulp 
24  juli     52,32 52,32   133,37   C.T. Dienst   
29  juli        83,10   Diac. Anholtskamp  
31  juli     47,75 47,75   114,30   Onderhoudfonds 
07 aug.    36,70 36,70     94,33   Diac. Handicap Ov.  
14 aug.    44,20 44,19   117,70   Kerkradio 
21 aug.    64,81 64,80   137,60   ZWO Zending Oekraï-
ne 

 
 

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)  

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 fax: 0547–276637 
 
Redactie Markelo’s kerkblad: 

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439 
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 3 okt.  2011  
Inleveren kopij vóór donderdag 22 sept.  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 

 


