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KOMEN ER MEER MENSEN IN DE KERK? 
Na afloop van een begrafenis stelde een van de 
familieleden van de overledene aan mij de vraag 
of er ook meer mensen naar de kerk gaan. Deze 
vraag had te maken met de crisis, waarin we ons 
bevinden. De verwachting is dan dat het kerkbe-
zoek in zulke omstandigheden toeneemt, omdat er 
in de kerk wordt gezocht naar een stuk houvast. 
Sommigen zeggen dat het eerst oorlog moet wor-
den. Dan komen mensen wel weer. Zou het echt 
zo werken?  
 
De kerken waren in de jaren ’40 een stuk voller 
dan nu. Maar of een economische crisis mensen in 
beweging brengt richting kerk? Ik vraag het me af. 
Misschien wanneer er werkelijk geen zicht meer is 
op een oplossing. Nood leert immers bidden. Tot 
nu toe is van een toename in kerkgang echter 
weinig te merken. Integendeel. In de jaren dat ik 
hier voorga, is er juist een geleidelijke achteruit-
gang te constateren. Een enkele keer zijn er zo 
weinig mensen aanwezig, dat aan hen wordt ge-
vraagd om naar voren te komen. Meestal zijn er 
zo’n 70 tot 80 kerkgangers. Doopdiensten en 
feestdagen trekken wel meer volk. Bij een thema-
dienst is de opkomst vergelijkbaar met gewone 
diensten. 
 
Nu wordt Markelo al decennia lang geschetst als 
een plaats waar men wel lid is van de kerk, maar 
niet naar de kerk gaat. Zelfs de aanstelling van 
predikanten van naam bracht daar geen verande-
ring in. Tenzij het om een gastbeurt ging van een 
bekende voorganger. Dan was de kerk wel een 
stuk beter bezet. Voorbeelden zijn diensten met 
Jos Brinks of Anne van der Meiden. Een prediker 
moet wat te vertellen hebben en mensen aanspre-
ken.  De preek moet boeien, dicht bij het leven van 
alledag staan en niet te moeilijk zijn. Zo wordt daar 
over gedacht. Toen ik in 2002 in gesprek was met 
de kerk van Markelo viel in een schets van de ge-
meente te lezen: ‘Een preek moet theologisch on-
derbouwd zijn maar tegelijkertijd begrijpelijk en 
herkenbaar vanuit het dagelijkse leven’.  
 
Een dienst met 10 tips over geluk kreeg positieve 
respons. Omdat het heel praktisch was. Zo hoefde 
het niet elke keer, zei iemand maar in hun gezin 
was er sinds jaren niet meer zo doorgepraat over 

een dienst als die keer. Daar staat tegenover dat 
anderen liever niet allerlei voorbeelden uit eigen si-
tuaties van de voorganger willen horen, wat toen  
gebeurde. Waar de één een preek te theologisch 
vindt, spreekt een ander dat juist aan. Die willen 
diepgang in uitleg van een bijbeltekst. Daar kom je 
tenslotte toch voor naar de kerk? Maar dan wel 
met een toepassing naar vandaag, zo wordt er dan 
aangevuld. 
 
Het gemis aan leeftijdsgenoten is een factor, 
waarom sommigen wegblijven. Dat gaat vooral op 
voor twintigers en dertigers. Maar in die leeftijds-
groep speelt een druk leven een niet minder be-
langrijke factor in de afweging om thuis te blijven 
of naar de kerk te gaan. Een gegeven is dat een 
dienst wordt beoordeeld vanuit eigen ideeën. Het 
moet binnen eigen opvattingen passen. Anders 
spreekt het minder aan. Dat gaat ook op voor ge-
beden en liederen. Toch zijn er genoeg leden, die 
blijven komen, ook al zijn ze het niet direct eens 
met wat de predikant brengt. Ze komen voor de 
ontmoeting zelf, het samen zijn. Een zondag zon-
der kerkgang is geen zondag, wordt wel gezegd.  
 
Ik hoef op zondag niet te horen, wat ik door de 
week ook in de krant kan lezen, is een vaker ge-
hoorde opmerking. Maar anderen willen wel dat 
een predikant ingaat op die actualiteit. Het moet 
niet te politiek zijn, zegt de één. Terwijl een ander 
juist wel wil zien dat een predikant duidelijk stelling 
neemt. Kortom: het beeld van kerkgangers over de 
kerkdienst is heel divers en verwachtingen zijn 
verschillend. En dan is alles is nog niet eens ge-
noemd. Als laatste: dominee, we willen een kort en 
bondig verhaal. Dan is deze meditatie al te lang 
geworden, terwijl er nog niet eens is gesproken 
over God zelf die gehoord wil worden en aanbe-
den. MD 
 

Gemeenteavond  

donderdag 21 november 20.00 uur 

 in het Dienstgebouw. 

 Acceptgiro verjaardagfonds 

ingesloten 

http://www.pkn-markelo.nl/
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Kerkdiensten 
 
Woensdag 6 november Brookschole 
Dankdagdienst 
 15.00 uur ds. Elly Nordt 
 Thema: Oefenen in dankbaarheid 
 Collecte: CvK en Diaconie 
   
Zondag 10 november Martinuskerk 
Oogstdankdienst / gezinsdienst 

10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diac. / Fruitbakjes 

 
Zondag 17 november Martinuskerk 
Doopdienst 
 10.00 ds. Elly Nordt 

Eindcollecte:Diac./ Edukans 
 
Zondag 24 november Martinuskerk 
Gedachtenisdienst / laatste zondag Kerkelijk Jaar  
 10.00 uur ds. Marten Dijkstra/ ds. Elly Nordt 
 Eindcollecte:CvK en kerkblad 

Koffiedrinken 
  
Vrijdag 29 november Anholtskamp  
Zangavond 
 19.00 uur ds. Marten Dijkstra 
 Eindcollecte:Diaconie 
 
Zondag 1 december Martinuskerk 
1

e
 Advent 

 10.00 uur ds. Elly Nordt 
 Eindcollecte: Diac/ Alg. middelen 
 
Zondag 8 december Martinuskerk 
2

e
 Advent 

 10.00. mevr. Beuving-Dannenberg 
 Eindcollecte:CvK en onderhoudsfonds 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Dankdagdienst in Brook op 6 november om 15 uur 
in de Brookschole. Voorganger: ds. Elly Nordt. The-
ma: Oefenen in dankbaarheid. Met medewerking van 
pastoraal team Brook. Koffie of thee vanaf 14.30 uur 
en na afloop van de dienst. 
 
Oogstdienst: Op 10 november is er aandacht voor 
de bede: geef ons heden ons dagelijks brood. Sinds 
de startdag was een bloemschikking te zien onder de 
toren met een zelfde thema. Aan de oogstdienst zul-
len zondagsschool en kindernevendienst meewer-
ken.  
 
Doopdienst; Op 17 november zal in de Martinuskerk 
de doop bediend worden. Er is al één dopeling door 
haar ouders aangemeld. Wij hopen dat er meer kin-
deren ten doop zullen worden gehouden. Aanmelden 
is mogelijk op de doopzitting op 5 november om 
20.00 uur in het Dienstgebouw en telefonisch bij ds. 
Elly Nordt. 
 

Gedachtenisdienst: Op 24 november zullen ge-
meenteleden worden herdacht, die in het afgelopen 
kerkelijke jaar zijn overleden. Er ligt een bewogen 
jaar achter ons. Bij het noemen van iedere naam 
wordt een kaars aangestoken. 
Na het noemen van de namen van de overledenen in 
onze gemeente en het aansteken van de kaarsen 
door de familie, is er gelegenheid zelf een kaars aan 
te steken en in gedachten de naam te noemen van 
iemand met wie u zich verbonden weet en van wie u 
kort of lang geleden afscheid hebt moeten nemen 
door de dood. 
In het dienstgebouw is er na afloop van de dienst ge-
legenheid om een kop koffie te drinken en na te pra-
ten.  
 
Zangavond: Op 29 november staat de zangavond in 
de Anholtskamp in het teken van Sinterklaas. Johan-
na is gevraagd om op die avond in gedichtvorm te 
verwoorden welke verwachtingen dit feest bij ons 
wekt. Aan de voorganger om te verwoorden waar 
ons hart nog meer sneller van gaat kloppen.  
 
Advent: De zondagen van Advent beginnen dit jaar 
op 1 december. De Kindernevendienst is weer be-
gonnen met de voorbereiding van het Adventsproject 
voor en met de kinderen. Ook in de diensten zal dit 
project een plek hebben en gepresenteerd worden. 
De titel is “Vrouwen met toekomst”. Tijdens Advent 
2013 staan 5 vrouwen centraal, namelijk Tamar, 
Rachab, Ruth, Batseba en met Kerst Maria. Wie wa-
ren zij? En wat geven ze Jezus mee vanuit zijn voor-
geschiedenis? De verhalen worden aan de hand van 
het Evangelie naar Mattheus verteld vanuit het per-
spectief van Maria en Jozef die zich voorbereiden op 
de geboorte van Jezus. 
 
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL-K.NEVENDIENST 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. Ook gaan de kinderen soms vanuit 
de kerk naar de zondagsschool in het dienstgebouw 
waar dan het bijbelverhaal van die zondag vertaald 
wordt op een manier die voor kinderen leuk en be-
grijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool 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 
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen 
met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op 
zaterdagmiddag).  
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 361908. 
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WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN 
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid 
voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een 
kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom 
aan de koffietafel! 
 
AGENDA 
5 nov.: Doopzitting om 20.00 uur in het Dienstge-
bouw. 
 
5 nov.: gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij 
Annemieke Wassink, Wansink 25, aanvang: 20.15 
uur, leiding: M. Dijkstra 
 
6 nov.: mannenclub in dienstgebouw, aanvang: 
10.00 uur, leiding: M. Dijkstra 
 
7 nov. Maaltijd ZWO om 18 uur in het Dienstgebouw 
 
15 nov.: BC+, aanvang: 20.00 uur, adres: Oldenhof 
13, leiding: M. Dijkstra 
 
20 nov.: bijeenkomst catechesegroep bij Herbert en 
Mirjam 
 
21 nov.: gemeente-avond, aanvang 20.00 uur  
Jaarlijks wordt door de kerkenraad een gemeen-
teavond georganiseerd. Hierin wil zij de gemeente 
informeren over een aantal zaken. Maar is ZEKER 
ook bedoeld voor gemeenteleden om in gesprek 
te gaan met de kerkenraad over haar visie en be-
leid en ook een gelegenheid wensen kenbaar te 
maken.  
Op de agenda staan o.a. de begroting van het 
College van Kerkrentmeesters en het College van 
Diakenen, de kerkenraadsbesluiten en de voort-
gang van de plannen tot aanpassing van het li-
turgisch centrum. Maar er is er ook ruimte voor 
informeel contact, voor het plan voor het jeugd-
werk en inbreng van de gemeenteleden. 
 
23 nov.: BC+, aanvang 15.00 uur, adres: Koemweg 
3, leiding: M. Dijkstra 
 

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@online.nl 

vrije dag: maandag 
 
STUDIEDAG 
In oktober heb ik een symposium over de preek 
bijgewoond in Kampen. In diezelfde maand heb ik een 
preekbespreking gehouden. Dit laatste biedt voor mij 
een goede gelegenheid om te horen hoe een dienst 
overkomt. Ook al was de belangstelling hiervoor niet 
groot, toch ben ik van plan om dit begin 2014 te 
herhalen. Omdat het leerzaam is. Dit seizoen wil ik 
verder sleutelen aan mijn manier van preken. Een 
aandachtspunt is de opbouw (is de lijn goed te volgen? 
weid ik niet te veel uit?). Soms merk ik tijdens een 

dienst dat ik pas in de gebeden echt verwoord wat een 
lezing bij mensen op kan roepen. Dan had dat eigenlijk 
al eerder gemoeten. Dan was een preek dichter bij de 
toehoorders gekomen. Wat dat betreft zijn er genoeg 
leerpunten.  
 
HALVE MOSLIM 
Na afloop van een uitvaartdienst vroegen enkele 
kinderen aan mij hoe oud ik was, of ik getrouwd was, 
kinderen had, etcetera. Een vraag was ook of ik in Allah 
geloofde. Ik antwoordde dat Allah een ander woord voor 
God is, dat er allerlei overeenkomsten zijn met wat wij 
van God geloven, maar dat er ook een aantal 
verschillen is.  Dus dan bent u een halve moslim, kreeg 
ik als reactie terug.  

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 

 
WIJ GEDENKEN 
Het is een kerkblad later dan had gemoeten, maar bij 
deze is alsnog Gerrit Hendrik Stokreef te gedenken. 
Op 24 augustus is hij overleden in het Leonardus-
hospice te Hengelo op de leeftijd van 87 jaar. Gert 
kwam uit een groot gezin van de Ensinkgoorsdijk 9, 
waar hij als vrijgezelle man is blijven wonen bij zijn di-
recte familie. Op hun boerderij hielp hij mee waar het 
kon, al werd hij daarbij steeds meer beperkt door zijn 
slechter wordende ogen. Ondanks deze beperking 
hoorde je hem niet klagen. Hij was een nuchtere man 
met een goed verstand. Door zijn contacten en be-
langstelling bleef hij goed op de hoogte van het wel 
en wee in de buurt. Zijn enige en eerste vakantie was 
in 2012, maar hij had dat eerder ook niet echt gemist. 
Dankzij thuiszorg en hulp uit eigen kring bleef het 
mogelijk dat hij bijna tot het laatste toe thuis kon blij-
ven. Na een dienst van woord en gebed is zijn li-
chaam op de Markelose begraafplaats  in de aarde 
gelegd in het vertrouwen op Jezus, die zegt: Ik ben 
de opstanding en het leven.  

Marten Dijkstra (met excuus voor de verlate 
plaatsing van dit in memoriam) 
 
Op de achterkant van het maandblad Woord en 
Dienst vond ik woorden naar aanleiding van Psalm 
139 die me raken: 

Ik geloof dat God me hoort, ziet, me kent.  
En wanneer ik val, heb ik een gemeenschap rond 
me die me hoort, me ziet en me kent.  
Die me helpt het hoofd boven water te houden en 
m’n hart in het licht.  
God hoort de schreeuw van zijn volk.  
En niet alleen van zijn volk, maar ook van de ene 
mens, van mij. 

God is er voor ons, met de opdracht dat wij er zijn 
voor elkaar. 

Groet, ds. Elly Nordt 

mailto:martends@online.nl
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Kerkenraad 

 
Ambtsdragers 
Door alle vergaderingen van de kerkenraad, klinkt de 
roep op nieuwe ambtsdragers door. Het blijft moeilijk 
ambtsdragers te vinden, en daardoor wordt het voor 
de huidige ambtsdragers ook steeds moeilijker om al-
le werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De kerken-
raad maakt zich hier ernstige zorgen over. 

 
Liturgisch centrum 
Voor de evaluatie/inloopavond over het liturgisch 
centrum was geringe belangstelling. De gehouden 
presentatie was wel duidelijk. Wel kwam de wens 
naar voren om zowel linksvoor als rechtsvoor ook 
een paar rijen met stoelen te plaatsen. Deze extra 
kosten moeten dan door acties worden binnenge-
haald. Als er met acties € 31.000.- kan worden bin-
nengehaald dan kunnen er stoelen tot aan de zijdeur 

over de volle breedte worden geplaatst. Er wordt een 
commissie samengesteld om te brainstormen over 
acties. 
De tekeningen voor het nieuw liturgisch centrum 
worden aangepast aan de wensen uit de gemeente, 
en wanneer de nieuwe begroting klaar is en alle 
plannen definitief kan de actiegroep “de 5M’s” (Mar-
kelo Maakt Martinuskerk Machtig Mooi) verder met 
het werven van financiële middelen. 
 
Permanente educatie  
De predikanten hebben een jaarverslag en een scho-
lingsplan gemaakt.  Dit scholingsplan vormt de basis 
voor de permanente educatie die verplicht is voor 
predikanten en kerkelijk werkers. In dit plan is aan-
gegeven welke doelen zij zich stellen voor de toe-
komst. Er zullen cursussen gevolgd worden die hun 
sterke punten verstevigen en minder sterke punten 
aanpakken. 
 
Nieuw liedboek 
Daar de kerkenraadsleden ook kennis willen maken 
met het nieuwe liedboek, wordt de laatste vergade-
ring van de kerkenraad voor het zomerreces, geo-
pend door Elly met het lezen van een lied en tekst en 
uitleg van het nieuwe liedboek.  
 
 
 
 

Project Midden generatie 
In de gemeente zijn ongeveer 30 mensen actief om 
op bezoek te gaan. Voordat zij op pad gaan, is er 
een instructieavond geweest en krijgen zij materiaal 
ter ondersteuning van deze –voor sommigen- moeilij-
ke taak.  In het najaar zullen zij de gemeente ingaan 
om bezoeken af te leggen. Op 12 oktober is er een 
regionale dag in Wierden. In de volgende kerken-
raadsvergadering wordt hier verslag van gedaan. 
 
Kerk-tv 
De eerste opnames zijn gemaakt en het ziet er veel-
belovend uit. Tijdens de opnames wordt er op gelet, 
dat geen mensen in beeld komen, maar voornamelijk 
het liturgisch centrum. 
 
Website  
De website van de Martinuskerk, is aan vernieuwing 
toe. Er zijn twee jonge mensen gevonden die bereid 
zijn om met de website aan de slag te gaan. 
                       De scriba 
 

Kerkrentmeesters 
 
Acceptgiro verjaardagsfonds 
Zoals u weet krijgt elk gemeentelid vanaf zijn of haar 
21

e
 jaar een gelukwens vanuit de kerk. Om uw 

betrokkenheid  te tonen bij de verjaardag van elk 
gemeentelid kunt u middels bijgevoede acceptgiro of 
via een bankopdracht een bedrag overmaken.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

Commissie verjaardagsfonds 
 

Diaconie 
 
COLLECTEN 
De eindcollecte van de oogstdank/gezinsdienst op 10 
november is bestemd voor de fruitbakjes die als ge-
baar van de kerk bezorgd worden bij ouderen (boven 
de 80 jaar), zieken en gehandicapten. 
Op 17 november is de eindcollecte voor Edukans. 
Edukans is expert in onderwijs in ontwikkelingslan-
den en trekt zich het lot van kansarme kinderen en 
jongeren aan. Met succesvolle onderwijsprogram-
ma’s. Want onderwijs helpt écht! Onderwijs levert 
een van de grootste bijdragen aan ontwikkeling van 
kinderen en jongeren, aan hun leefgemeenschap én 
aan het land waarin zij wonen. Goed onderwijs is dé 
sleutel voor duurzame ontwikkeling in een land en 
daarmee de meest effectieve investering. Want goed 
onderwijs geeft mensen een hoger inkomen, dus 
minder armoede, een betere gezondheid en stimu-
leert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
De eindcollecte van de dienst van 10 december is 
voor algemene middelen van de diaconie. 
Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te 
wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze 
doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 
3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.  
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Aktie Voedselbank. 

De Diaconie van de Mar-
tinuskerk houdt een in-
zamelingsactie van 
houdbare producten  voor 
de Voedselbank Midden 
Twente in Hengelo. U 
kunt ze brengen op : za-
terdag 9 november van 
10.00 tot 14.00 uur in 
het Dienstgebouw of zondag 10 november voor 
de kerkdienst. 
 
Fruitbakjes.  
Op zondag 10 november hopen we de oogstdank-
dienst te vieren. Ook dit jaar zullen we na afloop van 
de dienst fruitbakjes bezorgen bij gemeenteleden.  
Ieder jaar worden wij bij het bezorgen ondersteund 
door vele vrijwilligers. Helpt U mee met rondbren-
gen? Geef uw naam dan op, via de opgavelijsten  
achter in de kerk of in het Dienstgebouw. 
 
Twenteweek Roosevelthuis 2014 

In het voorjaar van 2014 wordt de Twenteweek in het 
F.D. Roosevelthuis georganiseerd. Het vakantiecen-
trum ligt tussen Doorn en Driebergen op het land-
goed Hydepark. Deze vakantieweek richt zich met 
name op gemeenteleden die niet (meer) zelfstandig 
op vakantie kunnen. Weet U iemand die hiervoor in 
aanmerking komt. Laat het ons weten Heeft U  infor-
matie, neem dan contact op met: Janni Bussink tel: 
36312 
 

Jeugd en Jongerenwerk 

 

 

 
 
Wanneer:  DONDERDAG 28 NOVEMBER 
   DONDERDAG 12 DECEMBER 
 
Voor wie: kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Een groep van 6-9 en een groep van 9-12 jaar 
Heeft je vriendje of vriendinnetje ook zin om een 
keer mee te komen….altijd welkom! 
 
Groetjes van de leiding, 
Erna Kok, Anneta Kok, Rutger, Danique, Karin, Eline, 
Suzan, Renske en Luuk.  
Wij zijn nog steeds naarstig op zoek naar 
vrijwilligers. 
 

 
Van de Zondagsschool 

 
Oogstdienst 
Elk jaar is de Zondagsschool in 
de kerk aanwezig tijdens de 
oogstdienst. Dit jaar is deze 
speciale dienst op zondag 10 
november.  Na afloop van de 
dienst brengen de kinderen van 

de Zondagsschool bakjes fruit naar de ouderen en 
zieken binnen de gemeente. 
Indien u wilt helpen met het wegbrengen van de 
fruitbakjes dan kunt u zich aanmelden bij de leiding 
van de Zondagsschool.  
 

Algemeen 
 
MIDDENGENERATIE 

Op 17 oktober hebben enkele bezoekers van het pro-
ject middengeneratie verteld hoe hun contacten tot 
dan toe waren verlopen. Dat gaf een heel wisselend 
beeld. Bij het ene adres was er geen animo om be-
zocht te worden, op een ander adres kwam het tot 
een geanimeerd gesprek. Sommige veertigers waren 
zelfs verrassend open. Enkelen hadden zich ook met 
naam en toenaam aangemeld voor een of andere ac-
tiviteit. Sommige bezoekers waren er nog niet aan 
toe gekomen om op pad te gaan. Er is afgesproken 
om te proberen de bezoeken eind november af te 
ronden. Wat nog overblijft aan adressen is hopelijk 
op een later moment te verdelen. In principe is het 
plan om ons in het voorjaar te richten op dertigers 
(35-39 jaar).  

Marten Dijkstra 

 
Hervormde Vrouwen Vereniging 

 
Wandelen 
Op woensdagmiddag 6 novem-
ber wordt er een wandeling geor-
ganiseerd  naar het Landgoed 
Twickel bij Delden. Boswachter 
Hans Spijkerman gaat met ons 

mee. Wij wandelen door een bijzonder deel van het 
Landgoed . Dhr Spijkerman zal onderweg het een en 
ander vertellen over dit gebied. 
Na het wandelen is er koffie/thee met krentenwegge. 
Vertrek om 13.00 uur vanaf het Beaufortplein . Ver-
voer is per auto. 
 
Ouderenmiddag 
Op donderdagmiddag 14 november organiseert de 
HVV een gezellige middag voor alle ouderen uit Mar-
kelo in de Koekoekszaal van de Anholtskamp aan-
vang 14.00 uur. Hier zal voor U optreden de BZZ met 
nostalgische liedjes. Dit is een groepje mannen uit 
Markelo en Goor met harmonica die leuke muziek 
maken. U mag luisteren en  ook meezingen. 
Een ieder is van harte welkom en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Graag tot ziens op 14 november. 
 

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat? 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder  

 

….. 
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Op donderdag 28 november a.s .hebben wij de 
Heer Marinus v.d. Berg uitgenodigd. 
Marinus v.d. Berg bezocht het kleine seminarie te 
Zenderen en studeerde vervolgens aan de Katholie-
ke Theologische Hogeschool Utrecht en aan een 
Universiteit in de VS. Nadat hij acht jaar pastor in het 
verpleeghuis Randerode in Apeldoorn is geweest, 
werd hij in 1984 pastoraal vormingswerker voor de 
gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien 
jaar uitoefende. 
Marinus v.d. Berg heeft al tientallen succesvolle boe-
ken geschreven, b.v.  “Rouwen in de tijd”, “Verstilde 
woorden”  en  Als feest en verdriet elkaar raken.”  
Door met elkaar te praten kun je leren op een men-
selijke manier om te gaan met afscheid en de dood. 
Deze avond wordt rouwverwerking besproken. 
Zoals u leest is het een interessante  bijeenkomst en 
we hopen vele dames te mogen begroeten. 
U kunt zich opgeven bij Leidy ter Haar tel. 0547 
361733 t/m vrijdag 1november of op de verenigings-
avond. 
   Bestuur H.V.V. 
 

 
     november 2013  

ma 4 Psalm 101 
Streven naar 
volmaaktheid 

di 5 Lucas 18:9-17 
Hoe kom je het koninkrijk 
binnen? 

wo 6 Lucas 18:18-30 Volledige overgave 

do 7 Lucas 18:31-43 Blindheid 

vr 8 Lucas 19:1-10 Uitzicht voor Zacheüs 

za 9 Lucas 19:11-28 Eerlijke handel 

zo 10 Lucas 19:29-48 Benedictus 

ma 11 2 Koningen 3:1-27 Lichte verbetering 

di 12 2 Koningen 4:1-7 Noodhulp 

wo 13 2 Koningen 4:8-37 Blijde moeder 

do 14 2 Koningen 4:38-44 Voedselhulp 

vr 15 Psalm 108 Mijn hart is gerust 

za 16 Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

zo 17 Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

ma 18 Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

di 19 Lucas 20:27-40 
Geen God van doden, 
maar van levenden. 

wo 20 Lucas 20:41–21:4 Schijn en werkelijkheid 

do 21 Lucas 21:5-19 Let op  

vr 22 Lucas 21:20-38 En toch komt het goed 

za 23 Psalm 109 Goed en kwaad 

zo 24 2 Koningen 5:1-19a 
Wel een wonder, geen 
toverij 

ma 25 2 Koningen 5:19b-27 Fatale leugen 

di 26 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer 

wo 27 2 Koningen 6:8-23 Helderziend en blind 

do 28 2 Koningen 6:24-33 Zwarte markt 

vr 29 2 Koningen 7:1-20 Verschoppelingen 

za 30 2 Koningen 8:1-6 Terugkeer 

 december 2013  

zo 1 2 Koningen 8:7-15 Onheilsprofetie 

ma 2 2 Koningen 8:16-29 Juda blijft bestaan 

di 3 2 Koningen 9:1-13 Koning in aantocht 

wo 4 2 Koningen 9:14-29 Grof geweld 

 
FANCY FAIR 
Naar aanleiding van de evaluatie van de gehouden 
Fancyfair op 21 september j.l: 
De dag is uitstekend verlopen, de sfeer was goed, 
mooi weer, kortom, het was gezellig en in harmonie 
en gemeenschapszin hebben we weer € 5495,55 bij-
eengebracht voor de kerk. 
Ook hebben we op deze avond wat tips uitgewisseld 
om de fair in 2014 nog beter te laten verlopen. 
Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen en gul-
le gevers van spullen worden nogmaals heel harte-
lijk bedankt voor de geleverde bijdrage en we hopen 
dat u in 2014 weer wilt meewerken om de dag tot 
een succes te maken. 
Deze zal volgend jaar worden gehouden op 20 sep-
tember. 
Vanaf januari zult u middels het kerkblad regelmatig 
geïnformeerd worden over de stand van zaken en 
waarheen u kunt bellen voor af te halen goederen. 
 
DANKWOORD VAN CSURGÓ 
De hervormde gemeente te Csurgó heeft een be-
dankje gestuurd voor de door ons aangeboden gift 
tijdens het verblijf bij hen van 10 tot 14 juli. Met totaal 
16 personen hebben we hen toen bezocht in het ka-
der van 25 jaar van contact tussen beide gemeentes. 
Langs deze weg kunnen wij als werkgroep nogmaals 
allen bedanken, die deze gift mogelijk hebben ge-
maakt door hun bijdrage aan de amaryllisbollen actie 
in 2012. De Hongaarse gemeente besteedt het geld 
aan een grafmonument van de bouwer van de eerste 
kerk, die later is verwoest. In de consistorie van de 
Martinuskerk hangt een afbeelding van deze kerk. 
Voor de bouw van de huidige kerk op dezelfde plaats 
is destijds een bescheiden financiële bijdrage vanuit 
Markelo geleverd. Meer dan wij dat doen, zijn Honga-
ren er erg op gesteld om belangrijke historische figu-
ren in ere te houden en op vaste dagen te gedenken. 
Dit grafmonument past in deze traditie. In een park 
staat ook een verwijzing naar hun contact met Marke-
lo. In het Duits luidt hun dankwoord als volgt: 
 
‘Wir möchten Ihnen gern die mit uns verbrachten 
gemeinsamen Tage in Erinnerung rufen. Wir hoffen 
sehr, dass wir Ihnen ein bisschen Freude bereiten 
konnten, auch wenn die Zeit sehr kurz war. Sehr 
haben wir uns über die von Ihnen überbrachte 
Spende gefreut, welche wir für den Grabstein 
unseres ersten Kirchenerbauers - István Verbay - 
verwenden wollen und der auch bald eingeweiht 
wird. Im Namen der Csurgóer Gemeinde und der 
Gastfamilien bedanken wir uns herzlichst. Mit 
freundlichem Gruss 
 
László Szászfalvi              Iren Pataki 
Pfarrer                              Presbiter, Organisatorin’ 
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Brook-duo met nieuw kerstverhaal in Martinus-
kerk op 18 december 
Het Brook Duo komt dit jaar met een geheel nieuw 
kerstverhaal in de Martinuskerk te Markelo. Na het 
succes van hun eerste kerstverhaal, met ruim 7000 
bezoekers in de hele regio, wordt dit jaar voor het 
eerst het kerstverhaal ‘Stille nacht op de Brookhoeve’ 
gebracht. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwe-
zig te zijn op 18 december in de middag, aanvang 
14.30 uur of ’s avonds aanvang 20.30 uur. Wij gaan 
ervan uit dat in de middag voornamelijk de ouderen 
onder u zullen komen, maar een ieder is van harte 
welkom op het tijdstip dat u schikt. De toegang is gra-
tis en u behoeft geen kaarten te bestellen. Wel stel-
len wij een vrije gift op prijs. 
Het verhaal, dat is geschreven door Gert-Jan Oplaat, 
beschrijft het alledaagse leven op de boerderij De 
Brookhoeve, met al het lief en leed dat daarbij hoort. 
Het wordt in het dialect verteld en is verweven met 
liedjes van het Brook-duo. Ook zijn er een aantal 
klassieke kerstliederen in opgenomen waarbij het 
publiek kan meezingen. In de aanloop naar Kerst een 
mooi moment om even stil te staan bij gebeurtenis-
sen uit het leven. Het optreden duurt een kleine twee 
uur. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje 
koffie of een glaasje glühwein nog even napraten 
 

 
 
Als ZWO-groep 
willen we, in ge-
bed en zang, de 
blijdschap en het 
verdriet onder 
woorden brengen 
en aandacht ge-
ven aan hen die 
het moeilijk heb-
ben. 
 
 
 

 
Dat kan bijvoorbeeld zo als in onderstaand gedicht: 

 
Leer mij delen 
 
Heer, mijn God,  
Vandaag kom ik om tot u te bidden zonder me 
op de borst te kloppen 
en zonder kleingeld op zak voor de collecte. 
Ik bid u niet op mijn blote knieën in de eerste 
bank. 
De liederen, u ter eer, ken ik niet,  
die halleluja’s vind ik bovendien maar hypo-
criet. 
Nee, Heer God, 
Ik kom tot u met kinderen die op de markt 
naar restjes speuren, 
met scharrelaars die luidkeels hun waren 
aanprijzen. 

Ik kom met parkeerjongens en schoenenpoet-
sers,  
met boeren zonder land en arbeiders zonder 
werk. 
Ik kom met moeders die hun lichaam verko-
pen  
om brood te kopen voor hun kinderen. 
Ik kom met oudjes en vergeten gokkers, 
met dronkaards en hulpeloze invaliden. 
Zij hebben me bij u gebracht. 
Leer me delen van wat u gegeven hebt.  

DOEN VOOR CEPROMUN”. 
Voor het project 
Cepromun heb-
ben we al meer 
dan € 800 bij el-
kaar gespaard! Nu 
nodigen we u uit 
om het streefbe-
drag van € 1000,- 
te halen. 
 

Donderdag 7 nov. om 18.00 uur staat er een heerlij-
ke maaltijd, gekookt door leden van de ZWO, voor u 
klaar en voor € 7,50 kunt u een keuze maken uit di-
verse stamppotten. We hopen dan het bedrag bij el-
kaar te hebben. 
De intekenlijst ligt bij de koster. 

 
Collecten: 
Datum: CvK.: Diac.: Eindcollecten:        
18-08   30,73   30,73 105,70 Diac.: ZWO. Cepro-
mun 
25-08  31,05  31,05   62,10 CvK.: Orgelfonds 
30-08         91,65   Diac.: Anholtskamp 
01-09  43,83  43,83 108,80 Diac.: St.Bartimeus 
08-09  97,11  97,11 204,23 CvK.: Kerkblad 
15-09  38,80  38,80   77,60 CvK.: Kerkradio/T.V. 
22-09  47,58  47,57 128,75 Diac.: Vredesweek 
27-09     111,65 Diac.: Anholtskamp 
29-09  35,50 35,50   78,60 Diac.: Sensoor 
06-10  24,85 24,85   65,20 CvK.: Kerk&Israel 
06-10  32,38 32,37   74,55 CvK.: Verjaardags-
fonds 
13-10  48,15  48,14 119,55 CvK.: Themadienst 
20-10  39,83  39,82   91,25 Diac.: Bijbelgenoot-
schap 

 
Giften:  12 augustus t/m 21 oktober. 

C.v.K. = College van Kerkvoogden:  
W-L. 10,00 / n.n. 10,00 / M. 5,00 / HJ.W. 10,00 / 
L. 50,00 / BJ.V. 10,00 / K-K. 10,00 / H.S. 15,00 /  
tB. 10,00 / G. 50,00 / W-E. 20,00 / L. 20,00 / 
G.B. 15,00 / P. 11,10 /  
Kerkblad: 
O. 5,00 / HH.S. 25,00 / G.vd.D. 250,00 /  via 
acc.giro’s  85,00. 
Verjaardagsfonds:   
G.B. 10,00 / K-L. 10,00 / B-W. 5,00 / S-S. 5,00 / 
GW.M. 10,00 / O. 20,00 / n.n. 10,00 / H-S. 10,00 / 
n.n. 10,00 /  
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Diaconie 
Bloemen:   
P-E. 10,00 / JH.W. 5,00 / n.n. 5,00 / M-W. 10,00 / B. 
10,00 / H-K. 10,00 / L. 10,00 / P-S. 10,00 / G-R. 5,00 
/ F. 5,00 / M.B. 10,00 / W. 10,00 / J.H. 10,00 /  
S-T. 20,00 / E-K. 10,00 / H-S. 10,00 / B-M. 5,00 /  
n.n. 10,00 / V. 10,00 / D.S. 10,00 / W. 5,00 /  
R-R. 10,00 / tH. 6,00 / S-K. 10,00 / W-G. 10,00 /  
B. 15,00 /  
Kalenders:   
H.L.  2,00 /  
 
 

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.  
Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,  
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.  
Tel: 0547-261937 
 
Adventskalender 2013 
De Protestantse Kerk maakte de adventskalender 
‘Met hart en ziel naar het licht’. De kalender is een 
middel om de adventsperiode bezinnend door te ko-
men, alleen of samen met anderen. Alle bladen van 
de kalender kunnen als ansichtkaart verstuurd wor-
den.  
Elke dag van de adventskalender heeft een bezin-
nende tekst om bij stil te staan op weg naar Kerst. De 
zondagen hebben ‘zorg voor de ziel’, de maandagen 
zijn ‘muzikaal’ ingevuld met een liedtekst, de dinsda-
gen bevatten een doordenker, de woensdagen be-
vatten wijsheid, de donderdagen geven iets om te 
doen, de vrijdagen geven een ‘vrome tekst’ en op de 
zaterdagen wordt gezwegen. 
De kalender is een ‘tafelkalender’ en kan dus neer-
gezet worden. Een ringband maakt het eenvoudig 
om de bladen om te slaan. Elk blad bevat een prach-
tige afbeelding die als ansichtkaart verstuurd kan 
worden, met of zonder de tekst van die dag.  
>Prijs: € 6,-. Vanaf 10 exemplaren: € 5,50; vanaf 50 
exemplaren: € 5,00; vanaf 100 exemplaren: € 4,50. 
Te bestellen via bestellingen@pkn.nl, (030) 880 13 
37, of via www.pkn.nl/webwinkel 

HET SMALLE PAD 
“Van goed betaalde baan naar een onzekere toe-
komst.” 
Op zondag 10 november wordt er in de Johannes-
kerk van Diepenheim weer een lezing georganiseerd 
in het kader van de serie ”Het Smalle Pad”. 
Kees en Frances Scheepers uit Best vertellen over 
een dilemma in hun leven waar ze voor werden ge-
plaatst, de keuzes die ze als gevolg daarvan hebben 
gemaakt en het “smalle pad” dat ze hebben moeten 
gaan om hun leven weer een zinvolle inhoud en toe-
komst te geven. 
In zijn werk als dierenarts raakte Kees betrokken bij 
het bestrijden van grootschalige dierziekten als MKZ 
en BSE. 
Opgeleid voor het genezen van dieren werd hij ge-
dwongen veel gezonde dieren te doden.  
Hij kwam daardoor in conflict met zijn geloof en le-
vensovertuiging en besloot het roer radicaal om te 
gooien. 

 

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 2 december 
2013. Inleveren kopij vóór donderdag 21 november 2013, 
liefst via E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenburg  
               Meenweg 6 tel. 272031 
Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: pg.markelo@home.nl) 

               Tolweg 40b tel. 362063 
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890  
               (email: 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 

  
College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 

Rabobank: 34.07.01.153 
 
Diaconie Protestantse Gemeente: 

Rabobank: 34.07.00.327 

 

mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl
mailto:bestellingen@pkn.nl
https://webwinkel.pkn.nl/protestantse-kerk/adventskalender-met-hart-en-ziel-naar-het-licht

