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MEDITATIE 
Tijdens de troonrede op Prinsjesdag van dit jaar ke-
ken meer mensen naar de tv dan voorheen. Het was 
ook een bijzondere gebeurtenis, deze eerste troonre-
de van koning Willem-Alexander. Of de belangstelling 
ook is uitgegaan naar de inhoud, weet ik niet. Duide-
lijk is dat de economische crisis voortduurt en het ka-
binet de koning liet zeggen dat we de overgang gaan 
maken van een verzorgingsstaat naar een participa-
tiemaatschappij, wat dat dan ook mag zijn. 
 
In onze dagelijkse werkelijkheid lijkt economie syno-
niem geworden te zijn met “geld verdienen”. Toch is 
de economie een terrein van het leven waar waarden 
en normen, waar het ook in het geloof over gaat, vol-
op aanwezig zijn. In de Bijbel vinden wij een basis 
voor onze waarden en normen, ook voor de econo-
mie. Als het er werkelijk op aan komt, vinden mensen 
economie en geld verdienen niet het belangrijkste in 
het leven. Wij mensen streven veel meer naar een ge-
lukkig en gezond leven, een vreedzame manier van 
samenleven en naar voldoening in werk en andere 
bezigheden. 
Het veroorzaakt zelfs grote schade aan het leven en 
samenleven van mensen wanneer de waarden en 
normen binnen de economie alleen uitgaan van geld 
verdienen. 
 
In de Bijbel en de traditie van de kerken vinden we 
verschillende begrippen die aanduiden wat belangrijk 
is in het economisch verkeer, zoals menselijke waar-
digheid, gemeenschappelijk belang, gerechtigheid en 
solidariteit en aandacht voor de schepping. 
De menselijke waardigheid vloeit voort uit de schep-
ping van de mens naar het beeld van God. Ieder 
mens is een uniek persoon. Persoon zijn betekent dat 
mensen drager zijn van eigen denken en handelen en 
in staat tot zelfkennis en gemeenschap met anderen. 
Vrijheid is het dragen van verantwoordelijkheid voor 
zichzelf en de medemensen. 
 
De individuele persoon kan het goede leven niet al-
leen realiseren, maar uitsluitend in samenhang met 
anderen op verschillende niveaus van maatschappe-
lijk leven, zoals gezin, onderneming, stad, regio, staat 
en wereldwijde gemeenschap. Ieder mens is geroe-
pen om ten dienste te staan van anderen. Dat vergt 
echter een voortdurende inspanning, waarop we el-
kaar ook hebben aan te spreken. 
 
Naast waarden en normen is genade de dragende 
grond van het christelijk geloof. Elk terrein van het le-
ven en dus ook het economisch leven wordt aange-

tast door destructieve, kapotmakende krachten, die 
hun bron mede in de mensen vinden. Het leven van 
mensen zal altijd een strijd zijn om het goede te be-
vorderen en het kwade te bestrijden. We weten en er-
varen dat we daarin maar deels en soms helemaal 
niet slagen. Toch hoeft dat niet tot verslagenheid en 
lijdzaamheid te leiden. Want God is genadig en wil op 
ons falen en tekort schieten vernieuwing schenken. 
De kerk is geroepen om deze boodschap van genade 
zelf ter harte te nemen en uit te dragen naar anderen, 
ook in een tijd van economisch falen en ongewisse 
veranderingen. De vernieuwing die Gods genade be-
werkstelligt, betreft ook ons economisch handelen. 
Want economische problemen moeten economisch 
worden opgelost. Dat het kwaad echter vele kanten 
heeft die het individu ontstijgen, hoeft ons niet lam te 
slaan, want vanuit het geloof mogen we leven met 
zicht op een goede Toekomst. 

Bron: Bezinning 44/2013 Geloof en economie en 
het perspectief op de economische crisis. De bro-
chure kost € 5,50 inclusief porto en is te bestellen 
via de website www.raadvankerken.nl 

 
De vraag is echter: waar halen wij de informatie over 
waarden en normen, niet alleen voor de economie 
maar voor alle terreinen van het leven, vandaan. De 
Bijbel is een waardevolle bron om mensen te laten 
zien hoe het samenleven door God bedoeld is. De 
verhalen in de Bijbel zijn mooi en hebben verschillen-
de lagen voor verschillende momenten en situaties in 
het leven. Hierbij geldt wel: jong geleerd is oud ge-
daan. Belangrijk is dat je als kind in aanraking bent 
gekomen met de verhalen van de Bijbel en ze je spe-
lenderwijs eigen maakt. Op de hoogtepunten en in de 
dalen van het leven blijken de Bijbelse teksten dan 
onverwachte perspectieven en ruimten te bieden, die 
troost, steun en kracht aandragen. Dit geldt ook voor 
de liederen uit het Liedboek en andere christelijke 
bundels. 
Onze zorg in deze tijd is alleen dat er niet veel kinde-
ren meer vertrouwd worden gemaakt met het kerkelijk 
erfgoed. Dit betekent niet alleen een verruwing in de 
economie, maar vooral het gebrek aan steunpunten 
om op terug te vallen op momenten dat er veel moei-
lijke dingen gebeuren in het eigen leven, de samenle-
ving van het dorp en de wereld. 
Ds. Elly Nordt 
 

 

 “Weet je waar ik gelukkig van word?“ 

Themadienst 13 oktober 

http://www.pkn-markelo.nl/
http://www.raadvankerken.nl/
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Kerkdiensten 
 
Zondag 6 oktober 
   Martinuskerk 
   10.00 uur  ds. Elly Nordt 
   Eindcollecte: CvK / Kerk en Israël 
   Elsen buurtdienst 
   10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
   Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds 
 
Zondag 13 oktober Martinuskerk Themadienst 
   Thema: “Weet je waar ik gelukkig van word? “ 
   m.m.v. het gospelkoor “Toda” uit Rijssen 
   10.00 uur  dhr. R. Scheurwater 
   Eindcollecte: CvK / Commissie Themadiensten 
 
Zondag 20 oktober Martinuskerk 
   10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
   Eindcollecte: Diaconie / Bijbelgenootschap 
 
Vrijdag 25 oktober Anholtskamp Zangavond 
   19.00 uur  ds. Elly Nordt 
   Collecte: Diaconie 
 
Zondag 27 oktober Martinuskerk  
   Heilig Avondmaal (lopende viering) 
   10.00 uur  ds. Elly Nordt             
   Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen 
 
Donderdag 31 oktober Anholtskamp  
   H. Avondmaal 
   16.00 uur  ds. Elly Nordt 
   Collecte: Diaconie 
 
Zondag 3 november 
   Martinuskerk 
   10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
   Stokkum buurtdienst in De Welle  

(oude Borculoseweg 7) 
   16.00 uur  ds. Elly Nordt 
   Eindcollecte beide diensten: CvK / Kerkradio 
 
Woensdag 6 november DANKDAG 
   Brookschole Dankdienst 
   15.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
   Collecte: Cvk en Diaconie 
 
Zondag 10 november Martinuskerk 
   Oogstdankdienst / gezinsdienst 
   10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
   Eindcollecte: Diaconie / Fruitbakjes 
 
GEBRUIK LIEDBOEK 
Nu het nieuwe liedboek is verschenen en meer dan 
100 gemeenteleden een exemplaar hebben aange-
schaft, zal er in de kerkdiensten door de eigen predi-
kanten gebruik van worden gemaakt. Omdat we in 
een overgangssituatie zitten houden we rekening met 
kerkgangers, die het nieuwe liedboek niet bij zich 
hebben. Liederen, die niet in het liedboek van 1973 
staan, zullen daarom nog wel afzonderlijk worden af-
gedrukt. Er zijn nog een paar bestelde liedbundels 

door de desbetreffende personen af te halen in het 
dienstgebouw!  
 
BIJ DE DIENSTEN 
Buurtdienst Elsen: Op 6 oktober hebben we aandacht 
voor dierendag. Kinderen maken de hele dienst mee 
en laten via een PowerPoint presentatie zien wat zij 
met dieren hebben. Het zou anders een te grote bees-
tenboel worden, wanneer ze hun lievelingsdier mee-
nemen. Hoever zorg om dieren kan gaan, werd kort 
geleden nog duidelijk bij de brand in een schuur met 
jongvee. Het doet me denken aan de vergelijking van 
Jezus met een goede herder, die voor zijn kudde op 
de bres springt. MD 
 
Themadienst Martinuskerk: Op zondag 13 oktober is 
er weer een themadienst om 10.00uur.  
Voorganger is  Dhr. R. Scheurwater 
Thema: “Weet je waar ik gelukkig van word? “ 
Deze dienst willen we graag stilstaan bij de dingen die 
ons gelukkig maken, de mooie kanten van het leven. 
Natuurlijk ziet iedereen ook nare dingen om zich 
heen, maar als je goed kijkt zie je de mooie dingen 
van het leven in de kleinste dingen weer.  
Medewerking door het gospelkoor “Toda” uit Rijssen 
 
Preekbespreking: Op zondag 20 oktober is er de mo-
gelijkheid om na afloop van de kerkdienst in kleinere 
kring door te praten over die dienst. Voor koffie wordt 
gezorgd. Ook zijn er enkele vragen als handleiding 
voor het gesprek.  
 
Zangavond Anholtskamp: Op 25 oktober om 19 uur 
houden we in de Grote Zaal van de Anholtskamp 
weer een zangavond voor de bewoners van de An-
holtskamp en alle belangstellenden vanuit de ge-
meente. Het onderwerp is nog niet bekend, maar om-
dat we nu alweer in de herfst zitten, zullen we genie-
ten van herfstkleuren en -klanken. Van harte welkom. 
Voor vervoer kunt u contact opnemen met Jenny 
Wibbelink. 
 
Heilig Avondmaal: In de dienst in de Martinuskerk op  
27 oktober om 10 uur willen we samenkomen rond de 
Tafel van de Heer in een lopende viering. De Avond-
maalsviering is open voor een ieder die Jezus erkent 
als onze Heer.  
Op 31 oktober 16.00 uur vieren we ook het Heilig 
Avondmaal in de Anholtskamp. 
 
BUURTDIENST STOKKUM ……..! 
De buurtdienst in Stokkum staat gepland op zondag 3 
november. Het gebouwtje in Stokkum is echter nog 
niet beschikbaar. Toch willen we de buurtdienst op 3 
november graag door laten gaan. We hebben een 
mooie en goede locatie gevonden voor de dienst, na-
melijk de Welle aan de Oude Borculoseweg 7. Ech-
ter, op 3 november wordt de 25

ste
 editie van de motor-

cross verreden en de route gaat over de Oude Borcu-
loseweg. Het lawaai en de verkeersveiligheid maken 
het niet mogelijk om de dienst om 10 uur te beginnen. 
Daarom, LET OP! LET OP! De buurtdienst in Stokkum 
begint om 16.00 uur. Na afloop van de dienst zal er 
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koffie en thee zijn en voldoende krentenwegge om 
met een gevulde maag weer naar huis te gaan. Van 
harte welkom. We bedanken de familie Adolfsen bij 
deze alvast voor de gastvrijheid.  Komt allen! 
 
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 begrij-
pelijk 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. 
 
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 
10 oktober gezamenlijke maaltijd: De eerste geza-
menlijke maaltijd in het nieuwe seizoen staat in de 
agenda voor donderdag 10 oktober. Een lekkere 
warme maaltijd zal om 18 uur weer klaar staan in de 
huiskamer van het Dienstgebouw. Wel willen we 
graag weten voor hoeveel personen we de tafel kun-
nen dekken. Aanmelden bij Jeroen, of op de inteken-
lijst in de kerk of het Dienstgebouw. Iedereen is wel-
kom om samen te eten, het gezellig te hebben en op 
zijn tijd een goed gesprek te voeren. 
 
10 oktober: Op donderdag 10 oktober zijn gemeente-
leden van de wijk de Esch welkom voor een thema-
avond over het pas verschenen nieuwe liedboek. 
Plaats: het dienstgebouw en de aanvang is om 20.00 
uur. Inlichtingen bij Linie Welmer (tel. 362601) of Mar-
ten Dijkstra.  
 
17 oktober middengeneratie: Op donderdag 17 okto-
ber zijn alle bezoekers van het project middengenera-
tie welkom in het dienstgebouw om hun ervaringen uit 
te wisselen en van elkaar te leren. Belangstellenden 
zijn welkom. De avond begint om 20.00 uur.  
 
22 oktober belijdenisgespreksgroep: 
Bijeenkomst van de belijdenisgespreksgroep. Graag 
willen we een tweede gespreksgroep opstarten. Er 

zijn 2 aanmeldingen. Wie doet mee? Aanmelden bij 
ds. Elly Nordt nordt57@hetnet.nl. 
5 november doopzitting: 

De eerstvolgende doopdienst is gepland op zondag 
17 november met ds. Nordt als voorganger. De doop-
zitting voor deze dienst wordt gehouden op dinsdag 5 
november om 20.00 uur in het Dienstgebouw. 
 

 
Foto uit de doopdienst van 8 september waar Sem Kettelarij en  

Helena de Wilde werden gedoopt.  
 

STARTDAG 2013: DEELNEMERS ENTHOUSIAST 
Zingen, bloemschikken en schilderen waren de meest 
bezochte workshops van de startdag op zondag 15 
september 2013. In de kerk werden enkele liederen 
aangeleerd uit het nieuwe liedboek onder enthousias-
te leiding van Bep van der Zwan. Onder de toren kre-
gen 15 broden een bloemrijke versiering. De groep li-
turgisch bloemschikken kon terugzien op een ge-
slaagde ochtend. Harm Schonewille was onder de in-
druk van wat er in zijn groep aan schilderwerk werd 
geproduceerd. Het doel was om uit te beelden wat het 
voorgelezen scheppingsverhaal bij je opriep. Achter 
ieder werk zat een persoonlijk verhaal.  
De ochtend was om 9.00 uur begonnen met een lo-
pend buffet van zelf meegebrachte etenswaren. Enke-
le broden waren door leden van ZWO gebakken vol-
gens een recept uit Peru vanwege hun project Ce-
promun. Net als in het Bijbelse verhaal over de ver-
menigvuldiging van brood en vis bleef er nog genoeg 
over. Het was een goed en gezellig samenzijn, dat 
ook enkele mensen trok, die je anders niet zo veel 
ziet.  

 
Meer startdag foto’s achter in dit blad…….. 
 

mailto:nordt57@hetnet.nl
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De werkvormen startten om 10.00 uur. Naast de al 
genoemde workshops kon er ook worden gekozen 
voor bespreking van een gedicht. Ook daar waren de 
reacties positief. Sommigen zochten de stilte op in de 
daartoe ingerichte consistorie.  
Naast het zingen van een lied en bezinnen op een 
Bijbeltekst was er ruimte voor een stil persoonlijk ge-
bed. Wie hieraan deel had genomen, vond het waar-
devol.  

Kinderen hadden een speels programma buiten, ter-
wijl sommigen van hen meededen met het bloem-
schikken. Anderen maakten mooie placemats. Al met 
al was het een bijzondere start van een nieuw sei-
zoen. Juist het afwijkende karakter en het gemis van 
een gewone dienst met preek zullen voor sommigen 
reden zijn geweest om weg te blijven. Van de naar 
schatting 80 aanwezigen zijn er voornamelijk positieve 
reacties ontvangen op deze dag.  
Een enkeling bleek van tevoren niet op de hoogte te 
zijn van het ontbijt en vervolgprogramma. MD 
 

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 
 
TROUWEN 
Op vrijdag 25 oktober trouwen Arjan Zandvoort en 
Melinda Scholten met elkaar. De huwelijksvoltrekking 
vindt om 12.00 uur plaats op de Dingspelerberg. Om 
13.00 uur is de kerkelijke inzegening in de Martinus-
kerk onder leiding van ds. Rienke Vedders-Dekker. 
Hun adres blijft Winterkamperweg 9a. We wensen 
hun een mooie dag toe en Gods zegen over hun ge-
zin.  
 
WIJ GEDENKEN 
Op 13 september overleed heel plotseling Dieka Hak-
kert-Steen op de leeftijd van 74 jaar. Ze woonde met 
haar man Wim in het appartementencomplex de 
Esch.  
Van geboorte kwam ze van de Grotestraat, als doch-
ter van veldwachter Steen. In haar jonge jaren werkte 
ze bij Wonnink in het dorp. Daarna bij een kleding-

zaak en in het ziekenhuis, beide in Hengelo. Sinds 
haar trouwen heeft ze vele goede jaren gehad aan de 
Kemperweg in Elsen en op de Wehmekamp in het 
dorp. Dieka was een betrokken en actief gemeentelid 
die begon als leidster van de zondagsschool en die la-
ter vele jaren ouderling is geweest. Ze hield van zin-
gen en was meer dan 25 jaar lang lid van het kerk-
koor. Kleding moest er bij haar goed uitzien. Ze zorg-
de graag voor een ander en had er moeite mee toen 
ze door een verslechterende gezondheid zelf meer 
zorg ontvangen moest. Haar man, kinderen en klein-
kinderen waren alles voor haar.  
Precies 43 jaar na haar trouwen waren we bijeen om 
afscheid van haar te nemen en haar lichaam in de 
aarde te leggen, in vertrouwen op Jezus’ belofte van 
een hemels bruiloftsfeest.  
 
Op 15 september overleed Dini ter Kulve - Diepen-
broek, doopnaam Derkje, op de leeftijd van 65 jaar. 
Ze verbleef toen in het verpleeghuis St. Elisabeth te 
Delden. Begin dit jaar was zij getroffen door een zwa-
re hersenbloeding, waarvan zij niet meer is hersteld. 
Dini kwam van de Stokkumerweg 4, waar nu nog haar 
moeder woont, met een ernaast wonende broer en 
schoonzus. In 1970 trouwde ze met Jan ter Kulve van 
Ambt Delden. Na eerst bij haar ouders te hebben in-
gewoond, verhuisden ze met hun beide zoons naar de 
Wehmekamp. Dini was een wat stillere vrouw, maar 
kon in haar uitspraken vrij direct zijn. Ze was vaak 
druk met naaien en breien. Ze mocht graag een boek 
lezen, met fuchsia´s bezig zijn of erop uitgaan op de 
fiets. Bij de voetbalclub maakte ze de kleedruimtes 
schoon. Vroeger heeft ze ook administratief werk ge-
daan bij Hazemeijer in Hengelo en bij  Eternit in Goor. 
Eenmaal per week hielp ze haar moeder in de huis-
houding. Haar man, kinderen en kleinkinderen verlie-
zen in haar een lieve, zorgzame vrouw, die trots was 
op de kleinkinderen. Op de begraafplaats hebben we 
haar aan God toevertrouwd. 
 
PREEKBESPREKING 
Dit seizoen wil ik de mogelijkheid bieden van een be-
spreking van een door mij geleide kerkdienst. Dat is 
niet alleen bedoeld om er zelf wat van op te steken, 
maar ook om met elkaar te delen wat een dienst met 
lezingen, gebed, uitleg en samenzang met je doet.  
De eerste maal is gepland op zondag 20 oktober. Wie 
hieraan wil deelnemen, hoeft zich niet van tevoren op 
te geven, maar is na afloop van de dienst van harte 
welkom in het Dienstgebouw.  
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 
VRIJE WEEK 
Van maandag 21 tot en met zondag 27 oktober ben ik 
vrij. Ds. Nordt neemt zo nodig voor mij waar. Of die 
week wordt benut om ergens heen te gaan, weet ik 
nog niet. Thuis blijft er ook nog genoeg liggen om aan 
te pakken. Ik wil nog wel iets met u delen van wat mij 
de laatste jaren steeds overkomt. Tijdens onze zo-
mervakanties komt de melodie van het Markelose 
volkslied zo ineens bij me op, wanneer ik op een 
kampeerterrein ben. Associeer ik dit lied soms met 
ontspanning? Bij aanvang van mijn werk in mei 2002 

mailto:martends@online.nl
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was er al het gevoel een toerist te zijn, toen ik een 
verkennende fietstocht ondernam naar Stokkum en 
weer terug. Het is en blijft goed toeven hier. Hopelijk 
kunnen vele gasten daarmee instemmen, wanneer zij 
hun herfstvakantie in onze omgeving doorbrengen.  
 

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 

 
HUWELIJK 
Op 27 september 2013 traden Rob Kurpershoek en 
Janet Rabe in het huwelijk. In een mooie dienst in de 
Martinuskerk gaven ze elkaar het jawoord als bezege-
ling van hun liefde. Dit deden ze niet alleen voor el-
kaar en voor mensen, maar vooral voor Gods aange-
zicht. Over hun samenzijn hebben we de zegen van 
de Heer afgeroepen. Rob en Janet, van harte gefelici-
teerd met jullie echtverbintenis en veel zegen en geluk 
samen. Ook de felicitaties voor de ouders en de opa 
en de zus van Janet en de familie van Rob. Het echt-
paar woont aan de Lochemseweg 20. 
 
IN MEMORIAM 

Onverwacht ontspoorde ons hele bestaan. 
We missen je zoals je was, zoals je bent. 
Warme gedachten ongekend, 
uit respect, uit verdriet. 
We missen je enorm, vergeten je niet 

 
Jan Willem Roeterdink  
11 augustus 1951 - 5 september 2013 
Wat kan het leven hard zijn. Niet te bevatten hard. 
Je bent in de kracht van je leven. Een maand geleden 
62 jaar geworden. Je leeft je leven met plezier, met je 
vrouw, je hond, je beesten, op de eeuwenoude boer-
derij erve “de Zweer” aan de Larenseweg. Je geniet 
van je werk als boer en in de winter van je werk bij     
’t Hooltwark, waar je het cultuurlandschap en de boe-
rennatuur voor de komende generaties in stand helpt 
houden. Je geniet volop van het zingen bij het Mar-
kelo's mannenkoor, van de mooie zomer en van be-
zoek dat graag aankomt op de boerderij omdat het er 
altijd gezellig is. Altijd staan er meerdere auto’s op het 
erf. Voor een praatje maak je graag tijd. Je bent druk 
met de verbouwing omdat de volgende generatie 
Roeterdink, je zoon Teun-Jan en zijn geliefde Sophie 
ook op de boerderij komen wonen. Er moet nog van 
alles gebeuren, de aannemer en jij en je zoon zijn 
druk aan het werk als het noodlot toeslaat. Een be-
tonplaat opgetild door het kraantje verschuift in de 
band waardoor de giek opzij zwenkt. De rest is dan 
een opeenvolging van ongeluk, van het zijn op de 
verkeerde tijd, op de verkeerde plek, met als gevolg 
dat jij overlijdt. Dat overkwam Jan Roeterdink donder-
dagmiddag 5 september jl. En daar sta je dan als 
vrouw, als kinderen. Moet er nagedacht worden over 

een afscheidsdienst en de begrafenis. Tijdens ons 
gesprek over de afscheidsdienst liggen als een stille 
getuige van goede tijden foto’s en het trouwalbum op 
tafel. De koeien staan op stal. Alles ademt nog Jan 
Roeterdink. Het is voor zijn vrouw, kinderen en familie 
niet te bevatten dat hij er niet meer is. Je denkt nu 
gaat de deur open, komt hij binnen met de hond Lars 
achter zich aan en zegt: koffie klaor? Het is niet te be-
vatten dat hij er niet meer is met zijn liefde en zorg, 
zijn gezelligheid. Met zijn voor iedereen klaar staan en 
zijn dolle drukte in de drijfmesttijd. Met zijn genieten 
van het gras als het mooi op de weide stond. Zijn trots 
op zijn boerderij en alles er omheen, al hoefde het 
voor hem niet allemaal groter en groter. Hij besteedde 
graag ook tijd aan wie het op dat moment nodig had. 
Bemiddelde waar nodig. Dit alles maakte Jan Roeter-
dink tot de man wie hij was: een mensen-mens.  
Met zijn overlijden is dit allemaal voorbij. In de eeu-
wenoude Martinuskerk waar generaties Roeterdinks 
gedoopt, getrouwd zijn, gerouwd hebben, namen veel 
mensen afscheid van Jan Willem Roeterdink. Zijn 
dochter Joanne vertelde in een ontroerende brief wat 
hun vader voor hen betekende, en niet alleen voor 
hen maar ook voor de familie, voor Paul en Hessel, 
vrienden en buren. Zijn broer Diederik vertelde over 
het gemis van hun geliefde broer in de familiekring. 
Het Markelo’s mannenkoor zong liederen waar Jan 
van hield en 2

e
 voorzitter Rinus Heyink vertelde in een 

toespraak hoe graag en met hoeveel inzet Jan bij het 
koor zong en allerlei andere hand- en spandiensten 
verleende.  
Uit de Bijbel lazen we een paar verzen uit het boek 
Deuteronomium waar Mozes het volk Israel op de 
grens van beloofd land, op de grens van zijn eigen le-
ven en sterven moet loslaten. Maar God houdt jullie 
vast. In de woestijntijden van het leven, als alles tegen 
zit, je denkt niet meer verder te kunnen, dan is Hij er 
met zijn aanwezigheid. Zoals een adelaar waakt over 
zijn jongen zo waakt God over ons. Ook al ervaar je er 
bij het harde nootlot weinig van en zie je amper een 
glimpje hoop na het overlijden van zo’n aanwezig 
mens. Of zoals Joanne het verwoordde: we voelen 
ons zonder papa als schapen zonder herder. En toch 
zullen zijn geliefden het redden. Met alle raadgevin-
gen en goede adviezen die Jan Roeterdink tijdens zijn 
leven gegeven heeft. Met hulp van familie, buren en 
vrienden en met Gods dragende kracht van binnenuit. 
Jan Willem Roeterdink zal altijd met zijn geliefden 
verbonden blijven in de vele, vele goede herinnerin-
gen die hij achterlaat.  
In Gods dragende kracht en ontferming mogen wij ook 
hem opgenomen, gedragen weten. Zijn nagedachte-
nis zij tot zegen.  

Dini Beuving-Dannenberg 

 
Op 9 september is Jan Vedders op de leeftijd van 47 
jaar in zijn huis aan de Weverskamp 4 overleden. Jan 
is geboren op een boerderij aan de Traasweg in een 
gezin bestaande uit vader, moeder en zus Ria. Na de 
lagere school ging hij naar de L.T.S. in Rijssen. Jan 
zijn grote hobby was autorijden en vooral in een Fiat 
500. Ook verrichtte hij hand- en spandiensten voor de 
motorclub, regelde het verkeer bij de wielerronde en 
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de jaarlijkse optocht. Voorts was hij actief bij de scou-
ting Long Tom Markelo. Jan heeft verschillende banen 
gehad om uiteindelijk te werken als taxichauffeur. Hij 
heeft dit werk altijd met veel plezier gedaan, vooral 
het schoolvervoer.  
In de dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan 
de begrafenis die plaatsvond op 14 september in het 
dienstgebouw hebben we Psalm 139: 1 – 18 gelezen. 
In deze psalm klinkt niet alleen de hoogte van het ge-
loofsvertrouwen, maar ook de diepten van het leven 
klinken erin mee. De machten die een mensenleven 
kunnen bedreigen. De dichter voert als het ware een 
tweegesprek met God. Eigenlijk is de hele psalm een 
lang gebed. Hier is een mens aan het woord die zich 
verwondert over de intense bemoeienis van God met 
hem. Dat is al begonnen voor zijn geboorte en dat zet 
zich voort waar hij ook heen gaat en wat hem ook 
overkomt. Voor God is zijn levensweg als een open 
boek. 
Het leven van Jan met ons is beëindigd. Voor hem 
geen verdriet meer, geen angst en nooit meer pijn. Nu 
mag hij zingen, hoezeer de dood en verdriet een ver-
schrikking blijft: “Walk on, walk on, with hope in your 
heart and you’ll never walk alone, You’ll never walk 
alone.” 
Moge de Here God zijn ouders, Ria en Arjan en hun 
kinderen nabij zijn in deze moeilijke periode. 

Ds. J.D. Vedders - Dekker 
 
De zomer is nu echt ten einde en de herfst is begon-
nen. We hopen op nog meer mooie dagen. De zomer 
kwam traag op gang, maar was uiteindelijk mooi en 
warm. In deze zomer is er in onze gemeente en ons 
dorp ook veel gebeurd.  
Allen zijn we diep geraakt door het plotselinge af-
scheid dat we moesten nemen van een aantal ge-
meenteleden en dorpsgenoten op heel verschillende 
wijzen. Bevatten en begrijpen kunnen we deze ge-
beurtenissen nog steeds niet. Toch is alles in het 
nieuwe seizoen weer begonnen. Dat is ook goed, 
want het leven gaat verder. Maar laten we de achter-
blijvers niet vergeten, maar naar hen blijven omzien 
met wat aandacht in de vorm van een gesprekje of 
een helpende hand. Een kleine glimp van herkenning 
kan een zonnestraal betekenen voor een hele dag. En 
God als de Bron van liefde wil gekend, doorgegeven 
en gedeeld worden, niet vanuit de Bijbel, maar vooral 
door de woorden en daden van mensen voor elkaar. 
Dat wij elkaar tot troost en steun mogen zijn in deze 
tijd in de Naam van Jezus en door de zachte kracht 
van de Geest. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid,  
 

Ds. Elly Nordt 
 

Kerkenraad 

 
BEZOEK VAN VEERTIGERS 
Dit najaar worden gemeenteleden van 40 tot en met 
44 jaar persoonlijk benaderd met de vraag of ze 
openstaan voor een gesprek over hun kijk op het le-
ven en het geloof. De meeste adressen zijn verdeeld 

over de circa 30 vrijwilligers, die meehelpen met het 
bezoek. Er resteren nog een 35 te bezoeken perso-
nen uit deze leeftijdsgroep. Wie helpt mee om ook 
hen te betrekken in dit bezoekproject? Mocht u eerst 
meer willen weten, dan bent u van harte welkom op 
de bezoekersavond van 17 oktober in het dienstge-
bouw, aanvang 20.00 uur. Dan zullen de ervaringen 
tot dan toe worden uitgewisseld. Bij het bezoek wordt 
gebruik gemaakt van een korte vragenlijst met meer-
keuzevragen. De antwoorden worden anoniem in een 
verslag verwerkt. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Jan 
Haas (pg.markelo@home.nl) en Joke Doornhein 
(andoornhein@kpnplanet.nl). 
 

Kerkrentmeesters 

 
KERSTBOOM GEZOCHT!!!  
Vieren we dit jaar het kerstfeest zonder de traditionele 
kerstboom in de Martinuskerk? 
In de afgelopen decennia was er in de bossen rondom 
Markelo of via een particulier altijd wel aan een grote 
kerstboom te komen. Maar dat schijnt dit jaar moeilijk 
te worden. 
Wie helpt ons uit de brand door een kerstboom van 
voldoende grootte beschikbaar te stellen? 
Graag voor 18 oktober a.s. een telefoontje naar onze 
koster, Jeroen Noltus. tel. 0547-363890 of een E-
mailbericht aan dienstgeb@pkn-markelo.nl en het 
kerstboomcomité neemt zo spoedig mogelijk contact 
met u op. 
Het zou toch prachtig zijn als de kerstvieringen in 
2013 onder uw boom plaatsvinden! 
Zijn er meerdere aanbiedingen, dan proberen we voor 
één van de komende jaren met u tot overeenstem-
ming te komen.  
 

Diaconie 
 
COLLECTEN 
De collecte van 20 oktober is bestemd voor het Ne-
derlands Bijbelgenootschap. Via het Nederlands Bij-
belgenootschap ondersteunt Kerk in Actie elk jaar 
verschillende projecten. Zo ook het Egyptisch Bijbel-
genootschap, dat werkt onder moeilijke omstandighe-
den. Egypte is een islamitisch land, slechts tien pro-
cent van de bevolking is christen. Het Egyptisch Bij-
belgenootschap gebruikt onder andere televisiepro-
gramma’s om de bevolking te bereiken met de Bijbel-
se boodschap. Het Bijbelgenootschap heeft boven-
dien verwerkingsmateriaal ontwikkeld voor zondags-
schoolleiders. Ook doen zondagsschoolleiders mee 
aan trainingen die het Egyptisch Bijbelgenootschap 
aanbiedt om de Bijbel op een aansprekende manier 
uit te leggen aan kinderen. Kerk in Actie vindt juist be-
langrijk dat het Evangelie op een aansprekende ma-
nier wordt verteld. 
De eindcollecte van 30 oktober zal de diaconie be-
stemmen voor de algemene middelen van de diaco-
nie.  
De eindcollecte van de oogst-dank-gezinsdienst is 
bestemd voor de fruitbakjes die, als gebaar van de 

mailto:pg.markelo@home.nl
mailto:andoornhein@kpnplanet.nl
mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl
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kerk, bezorgd worden bij ouderen (boven de 80 jaar), 
zieken en gehandicapten. 
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 10 november hopen we de Oogstdank-
dienst te vieren. Ook dit jaar zullen we na afloop van 
de dienst fruitbakjes bezorgen bij gemeenteleden. Ie-
der jaar worden wij bij het bezorgen ondersteund door 
vele vrijwilligers. Ook dit jaar willen wij weer graag een 
beroep op u doen. Vanaf zondag 21 oktober liggen er 
inschrijflijsten achter in de kerk waarop u kunt aange-
ven, dat u wilt helpen.  
 
DAGKALENDERS  
De dagboekjes voor 2014 zullen binnenkort door de 
Diaconie besteld worden. Wij gaan ervan uit dat 
iedereen die vorig jaar een kalender heeft besteld de- 
ze 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   n wil ontvangen, kan deze bij   n van 
de onderstaande diakenen bestellen: 
• Janni Busssink - Pinkert (363123) 
• B   emeltjen                (363020). 
 
AKTIE VOEDSELBANK 
De Diaconie van de Martinuskerk wil een inzame-
lingsactie houden voor de Voedselbank Midden Twen-
te in Hengelo.  

Op de Dankdag voor gewas en 
arbeid willen we uiting geven 
aan onze dankbaarheid voor 
welvaart en rijkdom. Er zijn ech-
ter mensen in onze directe om-
geving die onvoldoende delen in 
die welvaart en rijkdom. Die 
mensen, die dat echt nodig 
hebben, kunnen bij de Voedsel-

bank aankloppen voor een steuntje in de rug. De Dia-
conie roept iedereen op om de mensen, die in verbor-
gen armoede leven, te helpen. Alle houdbare produc-
ten waarvan de houdbaarheidsdatum niet binnen een 
week verlopen is, zijn welkom. U kunt ze in het week-
end van 9 en 10 november brengen. 
 
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 landgoed 
Hydepark. Deze vakantieweek richt zich in het bijzon-
der op gemeenteleden die niet (meer) zelfstandig op 
vakantie kunnen. Aan deze vakantieweek nemen o.a. 
gemeenteleden deel uit Markelo, Diepenheim, Goor, 
Delden, Almelo en Hengelo.  
De week wordt mogelijk gemaakt door de inzet van 
een groot aantal vrijwilligers. 
Tijdens de vakantieweek worden veel activiteiten ge-
organiseerd en wordt er een aantal uitstapjes ge-
maakt.  

Hebt U interesse en wilt u meer informatie, neem dan 
contact op met: Janni Bussink tel: 363123. 

  

Jeugd en Jongerenwerk 
 

 

 
 
Wanneer: DONDERDAG 31 OKTOBER 
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, Rut-
ger, Danique, Karin, Eline, Suzan, Renske en Luuk.  
 
VAN DE 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 in Elsen (Beestenboel), 
het Dorp (dienstgebouw) of in Stokkum (school).  
 
Iedere zondag tussen 10 en 11 uur luisteren we 
naar een verhaal uit de Bijbel en zingen we met el-
kaar. We bidden samen en maken een mooie kleur-
plaat of knutselen iets leuks.  
Maar dat is nog niet alles, want we doen nog veel 
meer namelijk: 
 Met Pasen gezellig samen ontbijten 
 Fruitbakjes rondbrengen naar zieke en/of oude 

mensen 
 Meewerken aan de diverse buurtdiensten in El-

sen en Stokkum en gezinsdiensten in de Marti-
nuskerk 

Als je nieuwsgierig bent geworden, kom dan gerust 
langs want dat wil je toch niet missen!!! 
Dus tot gauw! 

Leiding Zondagsschool Markelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat? 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder  

 

….. 
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Algemeen 

 
BESTE DAMES 
 
Op donderdagavond 31 oktober 
om 20.00 uur in het dienstgebouw 
wordt een presentatie verzorgd 
door de hr. Jansen over veiligheid 
en preventie. 

Hier wordt ingegaan op 3 onderwerpen: 
1: preventie woninginbraak, zowel maatregelen als 
niet-veilige gewoontes. 
2: omgaan met ongewenst bezoek aan de deur. 
3. veiligheid onderweg, bv tasjesroof, zakkenrollen en 
hoe te handelen bij verlies pinpas en/of code. 
Zoals U ziet: een zeer informatieve avond en wij ho-
pen dan ook veel dames te mogen verwelkomen. 
 
Op woensdagmiddag 6 november wordt er een 
wandeling georganiseerd in het Twickel. 
Bijzonderheden worden later doorgegeven, maar 
houdt U de middag vast vrij? 
 

 
     oktober 2013  

zo 6 1 Koningen 18:20-46 Vuur en water 

ma 7 1 Koningen 19:1-21 Bemoediging 

di 8 Psalm 36 Kostbare liefde 

wo 9 2 Timoteüs 1:1-10 Volhouden 

do 10 2 Timoteüs 1:11-18 Heilzame woorden 

vr 11  Psalm 37 Blijf vertrouwen 

za 12 Lucas 17:1-10 Vergeven en geloven 

zo 13 Lucas 17:11-19 Echt genezen 

ma 14 Lucas 17:20-37 
De komst van de 
Mensenzoon 

di 15 Lucas 18:1-8 De aanhouder wint 

wo 16 Psalm 39 Klein voor God 

do 17 2 Timoteüs 2:1-13 Niet te vangen 

vr 18 2 Timoteüs 2:14-26 
Houd de waarheid voor 
ogen 

za 19 2 Timoteüs 3:1-9 Zware dagen 

zo 20 2 Timoteüs 3:10-17 Inspiratie 

ma 21 Psalm 94 De HEER is trouw 

di 22 2 Timoteüs 4:1-8 
Waarheid en niets dan de 
waarheid 

wo 23 2 Timoteüs 4:9-22 Concrete opdrachten 

do 24 Psalm 99 Koninklijke waardigheid 

vr 25 1 Koningen 20:1-22 Wending 

za 26 1 Koningen 20:23-43 Oorlogsverhaal 

zo 27 1 Koningen 21:1-29 Machtsmisbruik 

ma 28 1 Koningen 22:1-12 Raadgeving 

di 29 1 Koningen 22:13-28 Harde waarheid 

wo 30 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 

do 31 1 Koningen 22:41-54 Regeringsperioden 

 November 2013  

vr 1 2 Koningen 1:1-18 Fatale val 

za 2 2 Koningen 2:1-18 Opvolging 

zo 3 2 Koningen 2:19-25 Elisa treedt op 

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 

 
OUDERENMIDDAG 
Op donderdagmiddag 12 november organiseert de 
HVV weer een ouderenmiddag in de Koekoekszaal 
van de Anholtskamp. Meer details volgen in het 
volgende kerkblad. 
 

THEMADIENSTEN 
WIE WIL ONS HELPEN MET HET ORGANISEREN 
VAN DE THEMADIENSTEN?????? 
Door het vertrek van ons 3

e
 commissielid, blijven wij 

met zijn tweeën over. Dit is te weinig voor het orga-
niseren van een goede themadienst. Daarom zijn 
wij met spoed op zoek naar mensen die ons graag 
willen helpen. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
Annemieke: telnr. 364537 - amschone@gmail.com 
Jessica: telnr. 385776 - jessicatimmer@hotmail.com 
 
Met vriendelijke groeten, 
 commissie themadiensten 
 

 
KERKKOOR 
Wat hebben we een fijne dag gehad op zondag 28 
september! Met een prachtige zonsopkomst vertrok-
ken we met 48 personen (koor + fans) per bus naar 
De Lier, waar we hartelijk werden opgewacht door Els 
en Henk Overdijk met een kopje koffie of thee. In de 
kerkdienst hebben we 3 
liederen gezongen in een 
fijne dienst. Na de dienst 
maakten we een rondlei-
ding door de enorme to-
matenkas van de firma 
Keijzer. Wist u dat een 
tomatenplant wel 11 me-
ter lang kan worden? We 
hebben ze zelf gezien.  
Na de rondleiding door de heer Keijzer kregen we al-
lemaal een zak tomaten en hebben we in de kantine 
van het bedrijf genoten van een lunch met  meege-
nomen lunchpakketten. Henk Overdijk trakteerde ons 
op zelfgemaakte soep. U raadt het al: tomatensoep. 
Heerlijk. Hierna namen we afscheid van Els en Henk. 
Omdat de dag nog maar half om was hebben we de 
oude stad Delft bezocht waar we een korte wandeling 

mailto:amschone@gmail.com
mailto:jessicatimmer@hotmail.com
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en een rondvaart door de grachten hebben gemaakt. 
De terugreis van 2 uur rijden was  onvermijdelijk maar 
werd goedgemaakt met een lekker diner in de Haver-
kamp waar we nog even fijn nagepraat hebben.  
Fijn dat we als kerkkoor, naast het samen zingen ook 
konden genieten van een heerlijk dagje uit. Moeten 
we vaker doen!  
Volgende keer mag u ook mee als u op maandag-
avond komt zingen……. 
 
FANCY FAIR 
We kunnen terug kijken op een geslaagde Fancy Fair 
op zaterdag 21 september jl. Het weer was uitste-
kend, er waren veel vrijwilligers en we hebben een 
opbrengst van ruim 5.000 euro. En dat in ruim 2 uur 
tijd. Wij willen iedereen die meegewerkt heeft aan de 

Fancy Fair 
van harte 

bedanken. 
Natuurlijk de 

vrijwilligers, 
maar ook al-
len die ge-
geven of ge-
kocht heb-
ben. Hopelijk 
kunnen we 
volgend jaar 
weer op u al-

len rekenen. 
De evaluatie is op 24 oktober 2013 om 20.00 uur in 
het dienstgebouw. 
Alle vrijwilligers zijn van harte welkom. 
    Fancy Fair commissie. 
 
BOEKEN en L.P.’s 
Onze boeken en platen verkoop tijdens de Fancy Fair 
van 21 september is weer een groot succes gewor-
den. Ruim € 400 hebben we binnengehaald. Alle in-
brengers en kopers, Hartelijk Dank. 
Ons eerstvolgend project is...de kinderboekenhoek 
opschonen en vernieuwen, dus als u kinderboeken 
over heeft, dan houden wij ons aanbevolen. Onze 
eerstvolgende verkoop is donderdag 3 oktober van 
9.30-12.00 uur, daarna donderdag 7 november.  
U bent van harte welkom 
 
UITWISSELING CSURGÓ-MARKELO (1988 – 2013) 
Dinsdag 17 september hebben we een gezellige 
avond gehad, als afsluiting van ons 25-jarig jubileum 
Csurgό – Markelo. Op deze avond hebben wij nog 
nagepraat over onze belevenissen en ervaringen en 
hebben we mooie foto’s en een film bekeken. De reis 
die van 10 t/m 14 juli plaatsvond, was om verschillen-
de redenen bijzonder. Als eerste was het 25 jaar ge-
leden dat de eerste gemeenteleden uit Markelo een 
bezoek brachten aan de Hongaarse plaats Csurgό. 
Dit was in 1988 onder leiding van ds. Bijl en ds. van 
der Waal en leden van de toenmalige kerkenraad, de 
heren Zandvoort en Van der Neut. De tweede reden 
die deze reis bijzonder maakte, was dat er 8 mensen 
voor de eerste keer meegingen naar Hongarije. We 
zijn daarom blij dat de uitwisseling leeft. Niet alleen 

onder de nieuwe mensen, maar ook onder de mensen 
die al vaker zijn geweest. Een van de deelnemers 
heeft al meer dan 20 jaar contact met hetzelfde gast-
gezin. 
Op 10 juli was de aankomst in Csurgό. Zeven perso-
nen waren met eigen vervoer naar Csurgό afgereisd 
en 9 personen waren die ochtend per vliegtuig naar 
Hongarije gevlogen. Nadat de hele groep compleet 
was, werden wij hartelijk ontvangen en welkom gehe-
ten door ds. László Szászfalvi en de gastgezinnen, 
waar wij zouden verblijven. Het was een warm wel-
kom en weerzien van mensen die in 2011 in Markelo 
waren geweest.  
Het programma van die dagen was afwisselend, in-
drukwekkend, maar ook vermoeiend. Zo hebben we 
een stadswandeling in Csurgό gemaakt met bezichti-
ging van een kerk, de bibliotheek, het stadsmuseum 
en het gymnasium. Met een treintje zijn wij door het 
jachtgebied Kaszó gereden. Op vrijdag hebben wij 
een bezoek gebracht aan het kasteel van Festetics in 
Keszthely. ’s Middags hadden we de gelegenheid te 
genieten van de warmwaterbronnen van Hévíz. Het 
avondeten was bij de gastgezinnen. 
Op zaterdag was er gelegenheid tot ontspanning. Met 
alle gastgezinnen zijn wij naar Gyékényes (recreatie 
waterplas) geweest. Te gast bij de familie Pataki heb-
ben we daar kunnen zwemmen, zonnen, meevaren 
op een boot en hebben wij veel gekletst. Aan het ein-
de van de dag waren we uitgenodigd in de wijngaard 
van de familie Molnár, voor de afscheidsavond.  
Samen eten, praten, lachen en huilen. 

 
In de kerkdienst hebben wij een cadeau aangeboden, 
een fotocollage met een overzicht van 25 jaar uitwis-
seling Csurgό – Markelo. Ook hebben wij een groot 
deel van de opbrengst van de vorig jaar gehouden 
amaryllisbollen-actie aan de kerkelijke gemeente 
overhandigd. Na nog wat oude bekenden te hebben 
gesproken was het al weer tijd om afscheid te nemen. 
Zeven mensen gingen verder naar hun vakantiebe-
stemming. De anderen werden naar Boedapest ge-
bracht, om terug te keren naar huis. Het waren vijf bij-
zondere dagen, samen doorgebracht in Hongarije. 
Na afloop van de gezellige avond in het dienstgebouw 
maar ook bij het afscheid nemen in Hongarije werden 
steeds dezelfde woorden gebruikt. De liefde, warmte, 
saamhorigheid, die wij daar met de mensen hebben 
ervaren, gevoeld en beleefd, hebben bij veel mensen 
een fijne, onvergetelijke herinnering achtergelaten. 
Zowel wij als commissie, als de meegereisde mensen, 
kijken terug op een geslaagde uitwisseling.  
                 De Csurgό-commissie. 
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ZWO organiseert op donderdag 7 november om 
18.00 uur een heerlijke maaltijd voor € 7,50 in het 
dienstgebouw.  
We serveren geen cavia zoals in Peru maar u kunt 
een keuze maken uit diverse Hollandse stamppot-
ten.  

De intekenlijst ligt 
bij de koster.  
Voor het Cepro-
mun project van 
onze kerk hebben 
we al meer dan € 
800 bij elkaar ge-
spaard.  
 

Doet u mee om het streefbedrag van € 1000, - te ha-
len? Iedereen is welkom! 

 
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 be-
zinnende tekst om bij stil te staan op weg naar Kerst. 
De zondagen hebben ‘zorg voor de ziel’, de maanda-
gen zijn ‘muzikaal’ ingevuld met een liedtekst, de 
dinsdagen bevatten een doordenker, de woensdagen 
bevatten 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 neerge-
zet worden. Een ringband maakt het eenvoudig om de 
bladen om te slaan. Elk blad bevat een prachtige af-
beelding 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 

 
Tot slot enkele foto’s van de Startzondag 21 september 
 
 
 

 
 
 

 

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