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“Alsof de hemel ermee van doen heeft ... ” 
Het bijbelse Kerstverhaal vertoont parallellen met de ge-
beurtenissen in onze tijd. We lezen dat een grote men-
senmenigte op drift is geraakt. Waarom? De leider van 
het land wil een volkstelling houden en daarom moet 
iedereen naar zijn geboorteplaats reizen om zich te laten 
registreren. Dan weet hij precies hoeveel mensen er in 
zijn land wonen, hoe ze heten, wat hun relaties zijn en 
waar ze vandaan komen. Zo kan hij ze beter in de gaten 
houden. Kennis is macht en macht kun je ten goede 
aanwenden, maar ook ten kwade. Als je weet wat je volk 
wil, kun je daarop inspelen. Dan ben je een leider met 
verantwoordelijkheidsbesef. Maar je kunt je kennis ook 
gebruiken om mensen te onderdrukken en tegen elkaar 
op te zetten. Zodat ze elkaar haten en doden. Dit is de 
handelswijze van een dictator. Het welzijn van zijn volk 
interesseert hem niet. Alleen zijn eigen macht interes-
seert hem.  
 
In de mensenmenigte zien we een man en 
een vrouw. De vrouw is hoogzwanger. Ze 
moet weldra bevallen. Maar waar? Als de 
avond valt en ze naar onderdak zoeken, 
komen ze aan dichte deuren. Niemand wil 
hen ontvangen. Bij het ene huis krijgen ze 
te horen dat een bevalling nu wel slecht 
uitkomt. Ergens anders is het huis al vol. 
Lees: de be-
woners willen 
geen ruimte 
maken. En 
weer ergens 
anders heeft 
men er moeite 
mee dat de 
man en de 
vrouw niet met 
elkaar ge-
trouwd zijn, maar wel een kind krijgen. Dat strookt niet 
met de religieuze moraal.  
  Overal worden ze buitengesloten. “Nee, niet bij ons. 
Probeert u het maar hiernaast.” En de bus met vluchte-
lingen rijdt van noodopvang naar noodopvang. Een et-
maal hier, een paar dagen daar. Ze kunnen komen, maar 
niet blijven.  
  Of ze blijven wél, want ze moeten toch ergens wonen 
en leven. Maar worden ze dan ook geaccepteerd en ac-
cepteren zij de gewoontes van de mensen met wie ze 
samen zullen gaan leven? Als de kinderen naar school 
gaan, gaat dat dan wel samen met de kinderen uit het 
dorp? Ze zijn zo anders. Ze komen uit een andere cul-
tuur. En als de mannen willen werken, krijgen ze dan 
eerder een baan dan de mannen van het dorp die al zo 

lang zoeken naar een baan? En wat nu als ze niet willen 
werken?  
Gewone bange, menselijke vragen, met of zonder scher-
pe randen, dringen zich op.  
 
Dan wordt het kind geboren. Ergens onder een afdak 
tussen de dieren. In een wankel, roestig bootje op een 
woelige zee. In een sporthal in een vreemd land. Een 
oud kantoorpand met gordijnen tussen de bedden en 
een verstopt toilet. Een vreemdeling in een vreemde, vij-
andige wereld. Niet de gewone mensen in hun warme 
huis zijn er getuigen van, maar een paar randfiguren. 
De geboorte van dat kind maakt alles anders. Anders 
dan we verwachten in ieder geval. We zijn zo bang voor 
de toekomst. De toekomst samen. Maar dan wordt er 
gezegd dat er geen reden is voor angst. Door de geboor-
te van een kind kan de helse aarde die wij samen heb-
ben gecreëerd worden als de hemel. Het is alsof God 

ermee te maken heeft! Dat 
kind lijkt wel een zoon van 
God! 
  En dan stromen ze toe, de 
mensen, de koningen. En ze 
knielen voor het kind. Ik lees 
dat als een signaal van ver-
langen. Wij mensen verlan-
gen naar de geboorte van 
een kind dat een nieuwe 
toekomst mogelijk maakt. 
Als het kind is gekomen, 
vergeten we wie we zijn, on-
ze hebbelijkheden en voor-

oordelen en knielen we neer. De hemel zij geloofd. Er is 
geen reden meer om bang te zijn! We kunnen in vrede 
met elkaar leven. Als we willen.  
 
Ik wens u gezegende Kerstdagen en heil en zegen voor 
het nieuwe jaar.      A.B.    
 

Kerstfeest Zondagsschool 

Acceptgiro ingesloten 

 

“Kasfeest in de koele” 

Kerstavond 24 dec. 19.30 uur 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 13 dec. Martinuskerk 3

e
 advent 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diac / Kerstpakketten minima 

Zaterdag 19 dec.  Anholtskamp  Kerstviering 

14.00 uur  ds. M. Dijkstra     
Collecte: Diaconie 

Zondag 20 dec. 
      Martinuskerk 4

e
 advent  

      10.00 uur  mw. Venema uit Almelo 
      Eindcollecte: CvK / alg. kerkenwerk 
      Martinuskerk Kerstzangdienst 
      M.m.v. vrouwenkoor Mar-Cant en Fanfare 
     19.30 uur  ds. M. Dijkstra 
      Eindcollecte: CvK / alg. kerkenwerk 

Donderdag 24 dec.  
      Openluchttheater Kösterskoele gezinsdienst 
      ”Kasfeest in de koele” 
      19.30 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 
      Eindcollecte: Diaconie / Kinderen in de knel 
      Martinuskerk Kerstnachtdienst 

      M.m.v. Markelo’s kerkkoor 
      22.30 uur  ds. M. Dijkstra 
      Eindcollecte: CvK / vernieuwing liturgisch centrum 

Vrijdag 25 dec. Martinuskerk 1
e
 kerstdag 

M.m.v. Gospelkoor Enjoy en Isabella van Laar (zang) 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Kerkblad 

Zondag 27 dec. Martinuskerk 

10.00 uur  ds. van Houwelingen uit Almelo 
Eindcollecte: CvK  

Zondag 3 jan. Martinuskerk Nieuwjaarsdienst 
10.00 uur  ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Cvk / Onderhoudsfonds 
Koffiedrinken na de dienst en nieuwjaarswensen 

Zondag 10 jan.  
      Martinuskerk 

      10.00 uur  ds. N. Boon 
      Buurtdienst Stokkum 

      10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte beide diensten: CvK / Kerkblad 

Zondag 17 jan. Martinuskerk 
10.00 uur  ds. A. Braakman Diepenheim 
Eindcollecte: Diac / Stichting Gave 

Zondag 24 jan Martinuskerk H. Avondmaal(lopend) 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Diaconale middelen 

BIJ DE DIENSTEN 
Gedachtenis: Op zondag 22 november zijn de namen 
genoemd van diegenen, die in het afgelopen kerkelijk 
jaar in de kerk zijn herdacht. In totaal zijn dat er 63 
geweest! Vorig jaar waren dat er 41.  
Dit aantal bevestigt de beleving van velen, dat er 
meer mensen zijn overleden dan anders.  
Ik hoor positieve reacties over de dienst: men vond 
het stijlvol, persoonlijk, met aandacht voor de overle-

dene, en passende liederen en muziek. 
Om 11.45 uur was de dienst voorbij. Velen bleven nog 
lang nazitten in de Martinushof. Alle 285 liturgieën zijn 
opgegaan. Wil iemand nog reageren of de lijst met 
namen ontvangen, laat het weten. Marten Dijkstra.  

Gedicht bij het liturgisch bloemstuk in de kerk: 
"Wilt U een lampje 
schijnen, op mijn 
pad? 
Zodat ik kan zien 
waar ik ga, want 
het is steeds zo 
glad. 
Wilt U mij onder-
steunen, als vallen 
dichtbij is? 
Zodat ik weet dat U 
naast me loopt en 
nooit Uw liefde mis. 
Wilt U een arm om 

me heen slaan, als ik het niet meer weet? 
Wanneer de problemen de overhand nemen, en het me 
van binnen opvreet. 
Wilt U me optillen, als er te veel dorre bladeren zijn? 
En dat ik zal zien, als ik terug kijk, dat U mij gedragen 
heeft!" 

Kerstviering Anholtskamp: Op zaterdag 19 december 
zingen we bekende kerstliederen, terwijl een meditatie 
wordt verzorgd op basis van het evangelie van Jo-
hannes, over de komst van Jezus als drager van god-
delijk licht. Er staat in het eerste hoofdstuk geschre-
ven dat het duister geen vat op Hem kreeg (zie vers 
5). We staan erbij stil welke betekenis dat woord heeft 
voor nu en de toekomst. Marietje Kranenberg leest 
een gedicht voor. 

Volkskerstzang 20 dec.: In een afwisseling van zang 
en muziek komen bekende kerstliederen voorbij, ter-
wijl Mar-Cant uit eigen repertoire zingt. Een deel van 
de liederen wordt door de Fanfare begeleid, een an-
der deel door de organist, Gerrolt Droogsma. Hanne-
ke Ziggers draagt een gedicht voor. Voor aanvang 
speelt de fanfare en is er samenzang. 

Kerstgezinsdienst 24 dec.: Op 24 december om half 
acht 's avonds willen we voor de tweede keer een 
kerst gezinsdienst houden in de kosterskoele. 
Tijdens deze dienst wordt er een kerstspel gespeeld, 
dat geschreven is door Gert - Jan Oplaat. Het spel 
speelt zich af in de omgeving van Markelo. 
 Het Markelo's mannenkoor verleent hierbij zijn me-
dewerking. Zij zullen ook enkele liederen ten gehore 
brengen in het dialect.  
Ook zullen de ossenhoornblazers u weer ontvangen. 
In deze dienst gaat mevr. Dini Beuving voor. 
Het belooft weer een prachtige dienst te worden. 
Komt u ook? 
Aan het eind van de dienst wordt U uitgenodigd voor 
een kopje koffie of glühwein. Voor de kinderen is er 
warme chocolademelk. Kinderen die een kleurplaat 
hebben ingekleurd, mogen het bij aanvang van de 
dienst inleveren en krijgen een kleinigheid. 
Denkt u er aan om iets warms aan te trekken of een 
deken en/of kussen mee te nemen? 
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Kerstnachtdienst: Welk hoopvol verhaal is er vandaag 
te brengen in een tijd vol dreiging en terreur? In een 
tijd waarin talloze mensen armoede en geweld ont-
vluchten om elders een nieuw bestaan op te bouwen? 
Biedt de kerstboodschap een aanknopingspunt? 
Vooraf aan de dienst is er samenzang. In deze viering 
treedt het kerkkoor op en leest Marietje Kranenberg 
een eigen gedicht voor.  

Kerstmorgen: De ossenhoornblazers kondigen buiten 
de komst van het Licht aan. Wim Schottink speelt op 
de trompet. Naast Enjoy doet de dertienjarige Isabella 
van Laar als soliste (zang) mee. Ook nu worden er 
voor de dienst enkele liederen gezongen.  

Nieuwjaarswensen: Op zondag 3 januari is er in het 
dorp gelegenheid om elkaar bij de koffie alle goeds 
toe te wensen voor 2016. Dat gebeurt de zondag erop 
in Stokkum. Nieuwjaarsrolletjes zullen niet ontbreken. 

Doopdienst:  
Op zondag 15 november is FRIEDA, dochter van Bert 
de Wilde en Janneke Krijgsman gedoopt. Van harte 
gefeliciteerd. 

      

Zondag 7 februari is de eerste zondag in 2016 waarop 
gelegenheid wordt geboden om een kind te laten 
dopen. Wie hier gebruik van wil maken, heeft contact 
te nemen met ds. Marten Dijkstra, tel. 0547-361238. 
Op 24 april is een volgende doopdienst ingeroosterd.  

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de 
consistoriekamer. Alle kinderen tot 3 jaar zijn wel-
kom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12 
jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!  
Eerst vertellen we een verhaal uit de bijbel en praten 
we daar samen over. Daarna gaan we een werkje 
maken wat een beetje aansluit bij de vertelling.  
Kom je ook? 

VERVOER  

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? 
Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein 
Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld. 
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 0547-361908. 

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN 

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een 
kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 
12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het ge-
not van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van 
harte welkom aan de koffietafel! 

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; E-mail: martends@caiway.net 
vrije dag: maandag 

 
WIJ GEDENKEN 

Twee weken nadat Willem van der Vegt was opge-
nomen op afdeling Muldershof in de Stoevelaar in 
Goor overleed hij vrij onverwacht op 25 oktober op de 
leeftijd van 78 jaar. Willem was in 1956 getrouwd met 
Anna Timmerman en woonde toen in de ouderlijke 
boerderij in de buurt van Dalfsen. In 1964 kwamen ze 
in Markelo terecht, toen ze de groentezaak van Slig-
man overnamen. Als bijbaan werkte hij enige tijd op 
de kaasfabriek. Toen Coberco stopte ging hij tot aan 
zijn pensioen met hun kaaswinkel door.  
Willem was een man die joviaal kon zijn en hartelijk, 
met oog voor kwetsbare mensen. Hij beschikte over 
humor, kon genieten van goed eten en drinken, hield 
van zingen en was een trouw supporter van FC Twen-
te. Hij nam geen blad voor zijn mond, maar over zijn 
diepere gevoelens uitte hij zich minder. In de af-
scheidsdienst stak één van de vijf dochters twee 
kaarsen en 29 waxinelichtjes aan, voor elk familielid 
één, als teken van het licht van liefde dat hun leven 
als gezin en familie verbindt. Twee andere dochters 
deelden hun herinneringen aan vader. Op de be-
graafplaats brachten we hem een laatste groet, in het 
vertrouwen dat hij is opgenomen in de hemel.  

Op 31 oktober overleed Berend van Boven van de 
Koekoekslaan 164 aan de gevolgen van een hersen-
bloeding. In het ziekenhuis in Deventer moesten zijn 
zoon en schoondochter hem laten gaan. Berend was 
getrouwd met Jantien Hut, die in 2007 is overleden. 
Het paar had elkaar in hun geboortestreek in Drenthe 
leren kennen. In 1957 vond hij werk als voorlichter bij 
de Coöperatie in Markelo. Hij kwam uit voor zijn me-
ning en was attent. Organiseren zat hem in het bloed. 
Jarenlang is hij betrokken geweest bij de EHBO en 
het Rode Kruis. Hij had er schik in om anderen met 
opmerkingen op het verkeerde been te zetten. Bij de 
kerk is hij bekend van de Nieuwjaarsrolletjes die hij 
vele jaren voor ons heeft gebakken. In het dorp zag je 
hem regelmatig boodschappen doen op zijn scootmo-
biel. Een beperkt gezichtsvermogen weerhield hem er 
niet van om met het openbaar vervoer te reizen. Zo 
heeft hij in het voorjaar nog zijn 85

ste
 verjaardag ge-

vierd in het noorden. In het crematorium te Usselo is 
afscheid van hem genomen als vader, opa en over-
grootvader in de hoop op een komen in het Licht.  

Op 31 oktober stierf Dika Janna Zweverink-Slot van 
de W. Göttelaan 54 onverwacht aan een hartstilstand. 
Kort na het overlijden van haar echtgenoot Herman in 
juni van dit jaar was ze ongeneeslijk ziek geworden. 
Ze bleef echter positief ingesteld en je hoorde haar 
niet klagen. Dika was iemand, die eerder aan een an-
der dacht dan aan zichzelf. Toen haar oudste zus we-
duwe werd trok ze vanuit het ouderlijk huis in Enter 
tijdelijk bij haar in. In die periode werkte ze bij een 
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stoomblekerij. Na haar huwelijk verhuisde ze naar 
Diepenheim. In 1972 kwamen ze in Markelo terecht, 
waar Herman werk had bij de Coöperatie. Thuis pro-
beerde ze er steeds te zijn voor hun beide dochters 
en voor hun zoon. Pas toen het jongste kind groot ge-
noeg was, nam ze enkele adressen aan voor huis-
houdelijk werk. Ze was trots op de kleinkinderen, had 
een luisterend oor en gaf raad. Fietsen en wandelen 
deden zij en haar man graag, tot hij begon te demen-
teren en in de Stoevelaar in Goor werd opgenomen. 
In december hoopte ze nog haar 80

ste
 verjaardag te 

vieren. In de uitvaartdienst lazen we over God als 
herder, op wie zij vertrouwde. Daarna volgde haar be-
grafenis.  

PASTORAAL TEAM 

De Holterweg 28 en de Worsinkweg vallen sinds kort 
onder de pastorale zorg van Mini Bolink-Tempelman 
van de Winterkamperweg. Voor de appartementen 
aan de Noordachtereschweg 3 is nog geen opvolger 
voor Diny Waanders gevonden. Binnen het pastorale 
team wordt naar een tijdelijke oplossing gezocht. Om 
gezondheidsredenen moet Mina Olijdam voorlopig 
haar bezoekwerk in haar deel van de wijk laten rus-
ten. Het gaat hier om de Grotestraat 2-34 (even 
nummers), Prinses Irenestraat en de Taets van 
Amerongenstraat.  
 
WERKPLAN 
In overleg met de kerkenraad ben ik bezig met het 
uitwerken van een werkplan voor 2016. Eén van de 
ideeën is om mijn bezoek aan ouderen los te koppe-
len van hun verjaardagen en jubilea. Nu geldt nog de 
afspraak om bij 80, 85, 90 en ieder volgend levensjaar 
een bezoek te brengen. Ook wordt mijn aanwezigheid 
verwacht bij jubilea vanaf 50 jaar. In veel gevallen lukt 
het om daar in wijk noord aandacht aan te besteden, 
maar in de praktijk gebeurt het meestal niet op de da-
gen zelf. In wijk zuid probeert ds. Ary Braakman bij 
verjaardagen vanaf 90 jaar langs te komen en bij jubi-
lea vanaf 50 jaar. Voor hem is dit een goede manier 
om met ouderen kennis te maken. In het afgelopen 
jaar ben ik wat gespreksgroepen betreft alleen toege-
komen aan de geloofskring. Naar verhouding ging 
veel tijd zitten in het leiden van uitvaartdiensten. Al-
leen al in het afgelopen kerkelijk jaar waren dat er 45. 
Ouderenwerk blijft belangrijk, maar daarbij wil ik me 
meer richten op situaties van ziekte en zorg dan dat ik 
er ben bij bijzondere gelegenheden. De bedoeling is 
wel dat ik de jubilea van 60 jaar en meer blijf aanhou-
den. Hopelijk komt er zo meer ruimte voor contact met 
jongeren en jonge gezinnen evenals kennismaking 
met nieuw ingekomen leden. Om de laatste groep in 
de gelegenheid te stellen kennis te maken met de 
gemeente, zullen in 2016 enkele bijeenkomsten wor-
den georganiseerd, verdeeld over de hele gemeente.  
In januari en februari neem ik deel aan een cursus 
van drie dagen in Groningen: ”Tot het einde toe le-
vend’’. In deze cursus gaat het om de bezinning op-
vragen over euthanasie. Tot slot wens ik u gezegende 
kerstdagen toe en een goed Nieuwjaar. 

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 
 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor 

bellen met Gerda Vedders, 

telnr 06-51029818 

 
WIJ GEDENKEN 

Met eerbied en respect gedenken wij Aaltje Greven-
Roelvink, Petersweg 7, overleden op 14 november op 
de gezegende leeftijd van 98 jaren. 
Aaltje Roelvink werd als vierde van zes kinderen aan 
de Roosdomsbrug in Markelo geboren. Zij was boerin 
in hart en nieren en leefde tot op hoge leeftijd mee 
met het wel en wee op de boerderij en was van alle 
ontwikkelingen goed op de hoogte.  
Zachtaardig van nature was zij iemand die het, ook 
toen haar gezondheid minder werd, een ander nooit 
lastig maakte. Met grote belangstelling en gepaste 
trots volgde zij de groei en de ontwikkeling van haar 
klein- en achterkleinkinderen. 
Er goed verzorgd uitzien was voor haar belangrijk. 
Uit haar huwelijk met Jan-Willem Greven, die in 1997 
overleed, werd dochter Truida geboren.  
Haar lange leven vertoonde een grote mate van ge-
lijkmatigheid, waarmee zij tevreden en waarvoor ze 
dankbaar was. Maar er zijn ook dieptepunten geweest 
die pijn hebben gedaan en de relatieve rust en gelijk-
matigheid ingrijpend hebben verstoord.  
De laatste jaren werd haar lichamelijke conditie min-
der, maar zij is tot het einde toe met grote liefde en 
aandacht verzorgd door haar schoonzoon en dochter, 
zodat zij thuis kon blijven en sterven. 
De rouwdienst te harer nagedachtenis, waarin wij 
haar leven noemden voor God en voor de mensen, 
vond plaats op donderdag 19 november in de Marti-
nushof. Ds. Braakman is in die dienst voorgegaan. 
Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te Mar-
kelo. 
Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar 
de grootste is de liefde.  
 

Kerkenraad 

Uit de Kerkenraad: 
 De Plaatselijke Regelingen zijn vastgesteld. 
 Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Diaconie zijn 

goedgekeurd. 
 Voortgang Project Kerk als Baken 
 meerjarenbegroting College van Kerkrentmeesters 

is goedgekeurd 
 ANBI Kerkrentmeesters en ANBI Diaconie zijn 

goedgekeurd 
 Diaconie informeert pastoraal team m.b.t. onder-

steuningsmogelijkheden 
 op 10 april 2016 wordt een oecumenische dienst 

georganiseerd 
 er wordt gezocht naar nieuwe ambtsdragers 
 
Gemeenteavond 
Op 19 november heeft de kerkenraad de gemeente 
bijgepraat over het kerkelijk beleid en de recente ont-
wikkelingen. Er was een goede opkomst. Op een 



5 
 

open wijze is met elkaar gesproken over de zorgen 
die er zijn met betrekking tot het in standhouden van 
het pastorale werk in de gemeente. Sinds enkele ja-
ren hebben we te maken met een tekort op de jaarre-
kening. Het voorstel van de kerkrentmeesters is daar-
om om te komen tot één predikantsplaats. Er was be-
grip voor de aanpak van de situatie waarin de ge-
meente terecht is gekomen. Er was wel behoefte aan 
meer en betere informatie in het kerkblad.  
Na de pauze is kort ingegaan op de belangrijkste pun-
ten uit de nog niet vastgestelde “Visie 2025” van de 
PKN: Kenmerkend voor de huidige seculiere samen-
leving is dat het geloof niet is verdwenen, maar een 
optie is geworden. Het is een individuele keuze, 
waarbij mensen zelf verantwoordelijk willen zijn voor 
hun geluk. We leven in een netwerksamenleving, 
waar niet meer vaste instituten, maar los-vaste ver-
banden (netwerken) gebruikelijk worden. Door de digi-
tale revolutie zijn contacten snel gelegd en is heel 
veel informatie te vinden op het web. We zijn wereld-
burgers geworden, waardoor lokaal weer meer waar-
de krijgt. Voor wat betreft de organisatie van de lande-
lijke kerk is het de bedoeling dat deze vereenvoudigd 
wordt: minder classes (van 74 naar 8 regionale clas-
ses); samenvoeging van colleges en het accepteren 
van ‘open plekken’ (plaatsen waar geen kerk meer is). 
Ook de structuur binnen de kerkenraad zou gewijzigd 
moeten worden en in de toekomst komt er meer ruim-
te voor een cultuur van mobiliteit voor predikanten. In 
het land zou er een centrale persoon moeten komen 
die men kan aanspreken, wanneer zich problemen 
voordoen in gemeenten. De landelijke synode zal zich 
de komende tijd buigen over deze Visie 2025. 
Verder is kort de voortgang geschetst van het project 
Kerk als Baken van het Oversticht. Onderzocht wordt 
welke vorm het beste past voor het organiseren van 
andere activiteiten in onze kerk. 
 

Diaconie 
 

 
 
Op 8 november hebben we de oogstdank / gezins-
dienst gehad. Na de dienst zijn er gelukkig weer vele 
vrijwilligers geweest die ons hebben geholpen alle 
gemaakte fruitbakjes naar mensen te brengen van 80 
jaar en ouder. De diaconie wil een ieder die geholpen 
heeft met het maken en rondbrengen van de fruitbak-
jes hartelijk danken.  
 

Ook hadden we weer de actie: Martinuskerk helpt de 
Voedselbank. De inzamelingsactie voor de Voedsel-
bank had weer een grote opbrengst van houdbare 
producten, DE-punten en financiële bijdragen. Dit jaar 
hadden we voor het eerst ook inzameling van DE-
punten. De inzameldozen voor de DE-punten blijven 
in de kerk en de Martinushof staan. Voor 500 punten 
krijgt de voedselbank 1 pak koffie. Graag willen wij al-
le mensen bedanken, die de actie tot een succes 
hebben gemaakt. 
   
Collecten 
De eindcollecte van 13 december zal de diaconie be-
stemmen voor het mogelijk maken van de Kerstpak-
ketten voor minima in de Hof van Twente. 

De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Ker-
ken en Caritas van de Katholieke Kerk in de Hof van 
Twente en de gemeente Hof van Twente maken het 
ook dit jaar weer mogelijk dat er 350 kerstpakketten 
naar minima in de Hof worden gebracht. Het inpakken 
en samenstellen doen wij samen met diaconieën van 
de andere kerken. De gemeente Hof van Twente be-
paalt wie een kerstpakket krijgt en regelt de bezor-
ging. 
Op 20 december is de eindcollecte voor het CvK / 
algemeen kerkenwerk. 
De eindcollecte van de Kerstgezinsdienst op kerst-
avond zal zijn voor ZWO: “Kinderen in de knel”. Ver-
derop in dit blad zal dit verder worden toegelicht.  
 
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 Rabobank:  
NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protes-
tantse Gemeente o.v.v. de bestemming.    
                     

Jeugd en Jongerenwerk 

JEUGDCLUB 

Vind jij het ook leuk om 
samen met andere 
kinderen te knutselen? Dit 
jaar zijn er geen 
clubavonden meer maar 
volgend jaar is de eerste 
clubavond van het jaar 
weer eind januari. De 
precieze datum staat in 
het volgende kerkblad. 
We wensen alle kinderen fijne feestdagen, een leuke 
kerstvakantie en een gezond 2016 toe. 
 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL  
 

Kom zaterdag 19 december naar 
het kinderkerstfeest in de Marti-
nuskerk. Samen luisteren we naar 
een mooi kerstverhaal, zingen we 
leuke kerstliedjes en kijken we 
naar de kerstmusical:  

ALLE TIJD! 
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Theodorus Tempus heeft een klokkenwinkel en ver-
koopt, hoe kan het ook anders, allemaal klokken die 
een speciale tijd aangeven. Zo is er een klok die al-
leen vrije tijd aangeeft, een klok met bedtijd en ook 
één met vakantietijd.  
Maar ’s nachts gebeurt er iets 
heel geheimzinnigs met de 
klokken. Als iedereen slaapt, 
worden de klokken wakker en 
laten ze een muziekje horen.  
Hoe dat kan? Kom kijken en 
ontrafel het geheim van Theo-
dorus Tempus en zijn klokken.  
 
Het kinderkerstfeest begint om half acht (19.30 uur) 

en na afloop is er voor iedereen iets lekkers.  
Neem gerust broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinne-
tjes, ouders, opa’s en oma’s mee, want het kerstfeest 
is immers voor iedereen! 
 
Kerstcollecte 

In dit kerkblad treft u een acceptgirokaart aan voor de 
kerstcollecte van de Zondagsschool. Met de op-
brengst bekostigen wij de materialen voor de lessen 
op Zondagmorgen: knutselboeken maar zeker ook 
boeken en magazines waarin de verhalen staan die 
aan de kinderen worden verteld. Soms is dat een bij-
belverhaal, maar soms ook een spiegelverhaal om het 
bijbelverhaal iets dichter bij de kinderen te brengen. 
Tenslotte willen de verhalen ons iets vertellen, een 
boodschap: hoe gaan we met elkaar om en wat kun-
nen we doen om te proberen de wereld een stukje 
mooier te maken.  

Wij hopen dan ook op uw steun 
om dit werk voort te kunnen zet-
ten. Indien er geen acceptgiro in 
uw kerkblad zit en u wilt ons toch 
graag steunen dan kan dit door 
middel van een bijdrage op reke-
ningnummer NL42 RABO 
0340753412 van de Zondags-
school Markelo. Alvast hartelijk 
dank voor uw steun!  
 
De kinderen en leiding van de 

Zondagsschool wensen iedereen gezegende kerst-
dagen en een gezond en gelukkig 2016! 
 

Algemeen 
 

HERVORMDE VROUWENVERENIGING MARKELO 

 UITNODIGING ADVENTSVIE-
RING  
Beste Dames.  
Op donderdag 10 december 
a.s. hebben wij onze advents-
viering in de Martinushof te 
Markelo. 
Aanvang 20.00 uur. 
 

Deze avond zijn Mevr. Pauline Kramer en het Marke-
lose Kerkkoor onze gasten. 

Pauline Kramer is pastoraal 
werker van de Protestantse 
Kerk in Laren. 
Aan haar pastorale zorg zijn de 
gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder en ook de bewoners uit 
Laren die in de verzorgingshui-
zen in Lochem wonen toever-
trouwd. 

Ook gaat ze voor in speciale kerkdiensten zoals start, 
oogstdienst, openluchtdiensten en ook als een ge-
meentelid gestorven is. 
Het Kerkkoor zingt voor de pauze diverse kerstliede-
ren. Bij deze gelegenheid onder leiding van Herbert 
Bonvanie en op de piano begeleid door Henk Lan-
genkamp. 
Na de pauze vertelt Pauline ons het kerstverhaal. 
Wij hopen vele dames te mogen begroeten. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op dinsdag 5 januari 2016 bent u allen uitgenodigd 

op de nieuwjaarsbij-
eenkomst van de 
H.V.V. in Café de 
Kruusweg Hier heb-
ben wij de “Olde 
Deerns” uitgenodigd 
Dit zijn 3 dames die 
zingen, spreken en 
vertellen over din-
gen van nu en vroeger in het dialect. Soms hilarisch, 
ontroerend en vaak ook met herkenning. 
Ook is er gelegenheid om elkaar een goed en gezond 
Nieuwjaar te wensen. Aanvang 14.00 uur. 
Wij hopen vele dames op deze middag te mogen be-
groeten. 

 

 dec. 2015  

zondag 6 december Lucas 1:39-56 

maandag 7 december Lucas 1:57-66 

dinsdag 8 december Lucas 1:67-80 

woensdag 9 december Psalm 28 

donderdag 10 december 1 Tessalonicenzen 1:1-10 

vrijdag 11 december 1 Tessalonicenzen 2:1-12 

zaterdag 12 december 1 Tessalonicenzen 2:13-20 

zondag 13 december 1 Tessalonicenzen 3:1-13 

maandag 14 december Psalm 42 

dinsdag 15 december 1 Tessalonicenzen 4:1-12 

woensdag 16 december 1 Tessalonicenzen 4:13-18  

donderdag 17 december 1 Tessalonicenzen 5:1-11 

vrijdag 18 december 1 Tessalonicenzen 5:12-28 

zaterdag 19 december Psalm 145 

zondag 20 december Micha 5:1-5 

maandag 21 december Micha 5:6-14 

dinsdag 22 december Micha 6:1-8  

woensdag 23 december Micha 6:9-16 

donderdag 24 december Lucas 2:1-14 
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vrijdag 25 december Lucas 2:15-21 

zaterdag 26 december Lucas 2:22-35 

zondag 27 december Lucas 2:36-40 

maandag 28 december Lucas 2:41-52 

dinsdag 29 december Micha 7:1-7 

woensdag 30 december Micha 7:8-13 

donderdag 31 december Micha 7:14-20 

 jan 2016  

vrijdag 1 januari Jeremia 31:35-40 

zaterdag 2 januari Jeremia 32:1-15 

zondag 3 januari Jeremia 32:16-25 

maandag 4 januari Jeremia 32:26-44 

dinsdag 5 januari Mattheüs 2:1-12 

woensdag 6 januari Mattheüs 2:13-23 

donderdag 7 januari Psalm 136 

vrijdag 8 januari Jeremia 33:1-11 

zaterdag 9 januari Jeremia 33:12-26 

zondag 10 januari Jeremia 34:1-7 

maandag 11 januari Jeremia 34:8-22 

dinsdag 12 januari Mattheüs 3:1-17 

woensdag 13 januari Jeremia 35:1-11 

donderdag 14 januari Jeremia 35:12-19 

vrijdag 15 januari Jeremia 36:1-19 

zaterdag 16 januari Jeremia 36:20-32 

zondag 17 januari Psalm 115 

maandag 18 januari Leviticus 8:1-17 

dinsdag 19 januari Leviticus 8:18-30 

woensdag 20 januari Leviticus 8:31–9:6 

 
BROOK DUO 12 DECEMBER IN MARTINUSKERK 

U wist het al maar we herhalen het nog maar eens 
want u mag dit niet missen. Op zaterdagmiddag 12 
december, aanvang 15.30 uur en zaterdagavond 12 
december aanvang 20.00 uur treedt in de Martinus-
kerk het Brook Duo op met het kerstverhaal: 
            ‘Storm op Kas-oamd’.  

Kaarten hiervoor zijn nog verkrijgbaar op donderdag-
morgen 10 december (09.00-12.30 uur) in de Marti-
nushof, Kerkplein 41, het gebouw tegenover de kerk, 
en op donderdagavond 10 december (19.00- 21.00 
uur).  De kaarten kosten € 6,50 per stuk.  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij de Marti-
nushof langs te gaan, dan kunt u kaarten reserveren 
via de e-mail: w.woestenenk@planet.nl. Om teleur-
stelling te voorkomen, verzoeken wij u de kaarten op 
tijd te halen. Uiteraard is het ook nog mogelijk om op 
12 december voor aanvang van de voorstellingen 
kaarten te kopen, tenminste zolang er nog vrije zit-
plaatsen zijn, want vol is vol. 
 
LICHTJESMIDDAGEN 2015 OP DE ALGEMENE 

BEGRAAFPLAATSEN IN DE 
HOF VAN TWENTE 
Aan het eind van het jaar 2015 or-
ganiseert de Stichting BAB Hof van 
Twente de Lichtjesmiddagen op de 
Algemene begraafplaatsen in de 

Hof van Twente.  

Wij willen U in de gelegenheid stellen om Uw overle-
den dierbaren op een bijzondere manier te gedenken 
tijdens een lichtjesbijeenkomst.  
Elke begraafplaats wordt met vuurschalen/korven en 
fakkels sfeervol verlicht. 
Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossen-
hoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De 
herdenkingsbijeenkomsten vinden plaats op: 

zaterdag   12 december 2015 begraafplaats Diepenheim, 
zondag  13 december 2015 begraafplaats Markelo, 
zaterdag  19 december 2015 begraafplaats Goor, 
zondag  20 december 2015 begraafplaats Delden. 

De invulling van het programma is voor elke begraaf-
plaats hetzelfde: 
16.45 uur verzamelen bij de ingang op de begraafplaat-
sen.( In Diepenheim zijkant.) 
17.00 uur opening door St. BAB en een woord van her-
denking en/of gedicht 
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan 
alle overledenen. 
17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een 
gedicht 
Vanaf 17.15 uur kunnen de aanwezigen de aangeboden 
kaars op het graf van hun dierbare of gedenkplek plaat-
sen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te geden-
ken die geen eigen plekje hebben op de begraafplaats.  

Wij raden U aan om een zaklamp mee te nemen. 
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats. 
Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. 
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking. 
 
KERSTCONCERT DOOR MANNENKOOR EN 
ENJOY MET GASTEN. 

Als afsluiter van hun 45 jarig jubileum geeft het Mar-
kelo’s Mannenkoor o.l.v. Rob Zieverink op vrijdag 18 
december samen met Enjoy o.l.v. Josien Veneberg 
een kerstconcert in de Martinuskerk.  
Aan dit concert werken verder mee: 

 Een koor van Markelose scholieren; 

 Het Markelo’s Kinderkoor;  

 Sandra Fluttert, sopraan;  

 Sander Knuiman, piano;  

 Marleen A-Tjak, alt viool;  

 Annegreet Rouw, harp; 

 Petra Rohaan presentatrice. 
Tijdens dit concert zullen heel veel nieuwe, zelfs spe-
ciaal voor dit concert geschreven, en ook bekende 
kerstliederen ten gehore gebracht worden. Door beide 
koren apart maar ook nog een aantal samen, Aan-
vang 20.00 uur en vol is vol. 

De toegang is gratis (wel is er na afloop een collecte 
ter bestrijding van de kosten). 
Bovendien wordt u uitgenodigd na afloop samen met 
de beide koren nog even na te genieten in de Marti-
nushof onder het genot van een hapje(gratis) en 
drankje(zelf betalen). 
 
VERNIEUWDE WEBSITE 
Sinds 2006 heeft de Prot. Kerk van Markelo een 
website die gemaakt en steeds bijgehouden is door 
Henk Zomer en Frits van Zwol. Maar nu is na 10 jaar, 

mailto:w.woestenenk@planet.nl
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zoals met alles, de tijd gekomen om de website een 
iets andere ‘look and feel’ te geven (moderniseren).  
Dit is de afgelopen tijd gedaan door Arjan van den 
Noort en Bert Hoogendam. Als de kerkenraad groen 
licht geeft aan deze vernieuwde website dan kunt u er 
binnenkort gebruik van gaan maken. Het adres blijft 
uiteraard gelijk: www.pkn-markelo.nl 
 

Waarom hebben we ook al weer een website? 
We willen de mensen in Markelo (en de rest van de 
wereld) laten weten wat zich afspeelt in de kerkelijke 
gemeente. Ook ex Markeloërs kunnen zo op de hoog-
te blijven van de kerk waar ze gedoopt zijn, op Zon-
dagsschool hebben gezeten of belijdenis hebben ge-
daan en zelfs luisteren naar kerkdiensten vanuit de 
Martinuskerk. 
 

 Wat is er dan te lezen of te zien op ons web? 

 Informatie hoe de kerk georganiseerd is met kerken-
raad, diaconie, commissies, Zondagsschool, kerke-
lijk bureau, kerkelijk beleidsplan en jeugdwerkbeleid. 
etc. 

 Welke diensten worden gehouden in onze gemeen-
te met de aanvangstijden. 

 Een agenda voor andere samenkomsten en verga-
deringen van kerkenraad en diaconie, etc. 

 Informatie over de kerkradio: aanvraag en welke 
diensten nog beluisterd kunnen worden. Met één 
klik kunnen diensten vanuit de Martinuskerk beluis-
terd worden op een PC of internet radio. 

 Informatie over bijzondere gebeurtenissen: bv. Fan-
cy Fair, Open kerkdagen, uitstapjes van de HVV, 
Prot. Vrouwendienst, clubs of zondagsschoolwerk. 
Zo mogelijk met foto’s. 

 Het kerkblad in kleur (om zelf uit te printen) en het 
archief van kerkbladen vanaf 2006. 

 Preekrooster, dienstrooster en lectorenrooster. 

 Een fotoalbum  

 Informatie over de historie van het kerkgebouw, de 
ramen en de inventaris. 

U vraagt misschien: Kan ik ook meewerken aan dit 
web? 
Om de website actueel en aantrekkelijk te maken 
hebben we veel hulp nodig. Dat kunt u doen door tij-
dig informatie te geven over komende gebeurtenissen 
en verslagen (liefst met foto’s) in te sturen naar de 
webmaster. E-mailadres: webmaster@pkn-markelo.nl 
 Frits van Zwol – nu nog webmaster 
    

 

Kinderen in de Knel. 
Donderdag 24 december is de jaarlijkse collecte voor 
“Kinderen in de Knel”. 
Dit keer vraagt ZWO uw gift voor kwetsbare kinderen 
in Moldavië. De kerken in Moldavië vangen kinderen 

op van ouders die elders werken om in hun levenson-
derhoud te voorzien. Met steun van Kerk in Actie zor-
gen vrijwilligers van verschillende kerken voor een 
warme maaltijd, doen spelletjes, vertellen bijbelverha-
len en helpen met het huiswerk. Eén keer per week 
gaan de kinderen op bezoek bij de bejaarden in het 
dorp om hen een handje te helpen en hun eenzaam-
heid te bestrijden. 

Deze kinderen wonen niet eens zo ver bij ons van-
daan, maar hun leven ziet er heel anders uit. Hun ge-
zinnen zijn straatarm. Veel ouders zijn vertrokken 
naar de grote steden om daar werk te zoeken en laten 
de kinderen over aan de zorg van anderen. Zij krijgen 
nauwelijks gezond te eten en leven ’s winters vaak in 
de kou. 
Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tiental-
len dagcentra, heel vaak een initiatief van lokale ker-
ken. Dat is veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare 
kinderen in Moldavië hebben een lichte en warme 
plek nodig, waar ze veilig kunnen opgroeien. Geef 
licht! 
 
GIFTEN  17 juni t/m 16 november 2015 
CvK: College van Kerkrentmeesters: 
GN. 10,00 / n.n. 10,00 / B. 100,00 / B. 5,00 / J. 20,00 / JHS 
10,00 / U-Kn. 20,00 / n.n. 15,00 / L. 10,00 / J-G. 14,00 / M. 
25,00 / I-L. 10,00 / GU 20,00 / S-M. 10,00 / S. 10,00 / K-O. 
10,00 / K-S. 10,00 / GHH. 10 00 /  K-O. 10,00 / Z. 20,00  
K-Z. 5,00 / n.n. 10,00 / N-S. 25,00 / B-W. 10,00 / K-K. 20,00  
M. 50,00 / MH. 10,00 / S-A. 50,00 / JWS. 10,00 / AJV. 
250,00 / BJV. 5,00 / AJB. 10,00 / P-S. 10,00 / n.n. 25,00 / 
GJZ. 20,00 / E-K. 10,00 / B-S. 10,00 / L-E. 5,00 / EN. 10,00 
/ H. 10,00 / J-S. 15,00 / M. 20,00 / W. 10,00 / W-G. 10,00 / 
B-B. 10,00 / CM. 10,00 / B-S. 200,00 / L.10,00 P-R. 10,00 / 
HJA. 10,00 / AJB. 50,00 / R-V. 10,00 / S. 20,00 / 

Orgelfonds:  D-S. 5,00  
Verjaardagsfonds:  S-M. 5,00 / AD. 10,00 / JSS. 10,00 / 

TV. 10,00 / P-E. 20,00 / 
WGKK. 10,00 / tB. 10,00 / H-G. 20,00 / JW. 10,00 / JK. 7,00 
/ L-Z. 10,00 /  
Kerkblad:  via bank:  €  2.765,00. 
Behoud Kerk: €.  J.V-J. 250,00  
Diaconie:  
Algemeen: B. 50,00 / n.n. 10 ,00 / F. 5,00 /  
Bloemen: H. 10,00 / GC. 10,00 / GS. 10,00 / B. 5,00 / H. 

10,00 / L. 10,00 / n.n.10,00/ W. 5,00 / O-K. 10,00 / KH 10,00 
/ N-JM. 10,00 / AR. 10,00 / A-A. 10,00 / T. 5,00 / B-H. 10,00 
/ K. 10,00 / O-S. 10,00 / B-G. 10,00 / JB. 10,00 / GH. 12,50 / 
K-M. 10,00 / WGKK. 10,00 / A. 10,00 / TB. 25,00 / JdB. 5,00 

mailto:webmaster@pkn-markelo.nl
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/ W. 10,00 / HL. 10,00 / E-tW. 10,00 / M. 15,00 / W-B. 10,00 
/ JB. 10,00 / H. 10,00 / S-T. 20,00 / HB. 5,00 / P. 10,00 / V. 
20,00 / L. 15,00 / B-L. 10,00 / K. 60,00 / D-P. 10,00 / E-Z. 
5,00 / H. 10,00 / B-M. 5,00 / GWS. 10,00 / n.n. 5,00 / JE+W. 
10,00 / GS. 5,00 / H-V. 10,00 /  

Fruitbakjes:  div. giften  €. 482,00  

 
COLLECTEN 
20  sept. 44,38   44,38   139,80   CvK Onderhoudfonds   
27  sept. 28,21   28,21     99,90   Diac. Noodhulp 
02  okt.   48,40                             Diac. Anholtskamp 
04  okt.   41,01   41,00   113,60   CvK Kerkblad (Dorp) 
04  okt.  21,60    21,60     63,50   CvK Kerkblad ( Elsen)   
11  okt.  53,55    53,55   113,50   CvK Themadienst 
18  okt.  40,88    40,88   110,80   Diac. Bijbelgenootschap 
25  okt.  30,58    30,58     80,90   Diac. Alg. middelen 
01  nov. 27,27    27,26     58,70   CvK  Orgelfonds (Dorp) 
01  nov. 27,30    27,30     57,45   CvK. Org.fonds (Stokkum) 
04  nov. 36,55    36,55                 CvK  en  Diac. Dankdag 
08  nov. 74,88    74,87   207,71   Diac. Fruitbakjes 
15  nov. 77,65    77,65   220,10   Diac.  Kika 

 
Samenvatting van de Classicale Vergadering En-
schede op 28 oktober 2015 

De locatie van de vergadering is dit 
keer het kerkelijk centrum “De Pot-
kaamp” naast de Oude Kerk te Borne. 
De vergadering wordt geopend door 
de praeses, ds. Veening. Begonnen 

wordt met een korte liturgische meditatie in de Oude 
Kerk. Deze viering wordt geleid door mw. ds. L. Vos, 
als predikant verbonden aan de Lutherse gemeente 
Zutphen. 
Omdat ds. Veening predikant is van de Protestantse 
Gemeente Borne, doet hij zelf de presentatie van de 
gemeente. De Oude Kerk bestond al in de 14

e
 eeuw 

en is een monumentaal sieraad in Borne. Daarnaast 
wordt ook gekerkt in de Nieuwe Kerk, maar deze zal 
wellicht in de toekomst verkocht gaan worden. De 
gemeente telt ca 1700 leden, heeft 2 predikanten, 2 
kosters en 2 organisten en zeer veel vrijwilligers. Het 
is een levendige, actieve en betrokken gemeente met 
veel activiteiten maar ook met zorgen ten aanzien van 
het vinden van ambtsdragers. 
Ds. L. Vos is vanavond onze gast en zij zal een inlei-
ding houden over de Lutherse traditie in liturgie en 
theologie. Zij is verbonden aan de Lutherse gemeente 
Zutphen, waaronder ook Twente valt. Er zijn 3 plaat-
sen van samenkomst: Zutphen, Hengelo en Twekke-
lo.  
In 2004 is de Lutherse kerk gefuseerd met de PKN. 
Ds. Vos schetst de geschiedenis van 1517 (Witten-
berg) tot nu. Luther vond dat er geen andere bemid-
delaar staat tussen de gelovige en God. In de roomse 
traditie van destijds vormde de geestelijkheid wel die 
tussenlaag. Zij roept ons op om eens een Lutherse 
dienst mee te maken. Er wordt gekerkt in de Johan-
neskerk te Twekkelo en in de kapel aan de Dorpsma-
tenweg (voormalige Joodse Synagoge) in Hengelo.  
In 2017 is de Reformatie 500 jaar oud en ds. Vos wil 
hieraan, los van andere activiteiten, in Twente ook 
aandacht besteden. Er wordt een werkgroepje ge-
vormd om daarover na te denken en iets voor te be-
reiden. 

In het formele deel van de vergadering passeren o.a. 
de volgende zaken de revue: 

 Dr. Jaap van Beelen is onze nieuwe Regionaal Ad-
viseur Classicale Vergadering (RAVC). 

 Mw. ds. van de Heuvel is als interim-predikant be-
vestigd in Delden. 

 Op 6 oktober jl. was er de jaarlijkse bijeenkomst 
tussen moderamen van de Classis en de predikan-
ten met bijzondere opdracht (verbonden aan woon-
zorgcentra, verpleegtehuizen, ziekenhuizen enz.) 

 De begroting 2016 van de Classis Enschede wordt 
besproken en goedgekeurd. 

 Geïnformeerd wordt nog hoe ver de gemeenten 
staan met hun opgave voor het ANBI register. Het is 
van belang dat één en ander per 1 januari 2016 is 
gerealiseerd. 

Namens de scriba, L. Schoemakers.  
 

                     
          
 HOUD CONTACT MET DE KERK 

Wie als lid van de Protestante gemeente Markelo prijs 
stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het 
kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door 
te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woor-
den is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-
kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden be-
perkt tot de naam, datum en leeftijd. 
 

ZALENVERHUUR 
 

 Waar? Martinushof 
Voor al uw vergaderingen/ bijeenkomsten/ 
                       workshops 
Aantal 5 tot 150 personen 
Info  Jeroen Noltus      tel. 363890 
Email:           martinushof@pkn-markelo.nl 

 
 
Hartelijk dank voor de positieve bijdrage aan de 
Belevingstuin van Alldrik Zorgboerderij Markelo!  
Graag willen wij alle mensen die een positieve bijdra-
ge geleverd hebben aan de Alldrik belevingstuin heel 
hartelijk bedanken. Dank voor de mooie financiële 
toezegging van totaal meer dan € 400, - die inmiddels 
door Stichting Alldrik verdubbeld is tot € 800, - voor dit 
project. Bovenal ook dank voor de prachtige kerk-
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dienst op 9 augustus jl. Wat ons betreft een hele 
mooie manier om in deze tijd kerk te zijn. Een thema-
dienst rondom de missie van Alldrik Zorgboerderij 
Markelo: met z’n allen volop in actie voor mensen met 
een beperking, jong en oud. Alldrik biedt dagbeste-
ding, individuele begeleiding, kort verblijf en logeerop-
vang: kleinschalig en persoonlijk! 
                

 
Intussen is er een groot tuingedeelte achter de Alldrik 
ontmoetingsruimte vrijgemaakt en opgeruimd om de-
ze publiektoegankelijke belevingstuin verder te kun-
nen realiseren. 
De Waterbron en de Uitkijkheuvel met het daar zo 
prachtig van toepassing zijnde lied ”Morning has bro-
ken”, zijn als onderdelen van de belevingstuin eerder 
al aangelegd. 
Ter voorbereiding van twee uniek gelegen fraaie ter-
rassen hebben we inmiddels de verharding en het be-
stratingzand laten aanrukken, de route van het bele-
vingspad uitgezet en zijn we met het aanleggen be-
gonnen.  
De komende tijd gaan we verder met het verplaatsen 
van het tuinhuis voor het tuingereedschap, zodat van-
uit deze belevingstuin het prachtige uitzicht op de 
flank van de Herikeresch helemaal tot z’n recht komt. 
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met de 
Alldrik deelnemers en vrijwilligers. 
Momenteel zijn we op zoek naar een unieke tuinset 
en ook naar veldkeien/zwerfkeien, die wij willen ge-
bruiken voor de rotstuin en voor de Gedenkplek bij de 
waterbron: als u iets weet of voor ons heeft houden 
we ons van harte aanbevolen. Bij de Gedenkplek 
kunnen mensen die Alldrik bezoeken een van de be-
schikbare zwerfkeien bij de waterbron achterlaten, 
voorzien van een naam van hun dierbare. De eerste 
zwerfkei zullen we opdragen aan de onlangs zo on-
verwachts overleden Willem Banis, die ons zo uitste-
kend en authentiek geholpen heeft bij het aanbrengen 
van onze waterbron. 
Deze prachtig gelegen waterbron, staat voor ons 
symbool voor de Bron van Leven, waar wij met al on-
ze deelnemers, vrijwilligers en bezoekers in verbin-
ding willen staan.  
Mensen die mee willen helpen met de werkzaamhe-
den voor de belevingstuin kunnen zich melden bij 
Alldrik: www.alldrik.nl of 0547-260550. Momenteel zijn 
we bezig met de verharding en de aanleg van de per-

ken/bakken voor het prikkelen van de zintuigen: ho-
ren, zien, voelen en ruiken. Daarna met het verplaat-
sen en verbouwen van het genoemde tuinhuis, het 
aanleggen van de rotstuin en de gedenkplek bij de 
waterbron.  
Nogmaals onze hartelijke dank aan de PKN, de predi-
kant en de ZWO-commissie die wij allen in het zonne-
tje willen zetten voor het unieke gebaar om een prach-
tige en unieke dienst met collecte en een speciaal 
hiervoor georganiseerd stamppot buffet aan dit Alldrik 
project op te dragen en daarmee als hele concrete 
ondersteuning aan de kwaliteit van het leven van 
kwetsbare mensen met een beperking uit onze directe 
woonomgeving. Als u een kijkje wilt komen nemen bij 
Alldrik of in de belevingstuin bent u van harte welkom!  
 
Namens Alldrik, deelnemers en vrijwilligers wensen 
wij u een vredig Kerstfeest toe. 
Hartelijke groet,  

Tineke en Henk van der Giesen 
Alldrik Zorgboerderij Markelo  

 

 
Protestantse gemeente Markelo  
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
 
Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439 
Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609 
Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het volgende nummer verschijnt op 18 januari 2016.  
Inleveren kopij vóór donderdag 7 januari 2015. 
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 
Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk 
             Email: w.woestenenk@planet.nl  
             Larenseweg 12 tel. 362406  
Scriba:  Dhr. J.J. Haas  
             Email: scriba@pkn-markelo.nl 
             Tolweg 40b tel. 362063 
Koster:  Jeroen Noltus, tel. 363890  
             Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
Voorganger: 
Ds. M. Dijkstra,           Tolweg 3 tel. 361238 
 
Kerkelijk bureau:  
Adres: Kerkplein 41,  tel. 361242 
E-mail:   kerkburo-markelo@hetnet.nl 
Openingstijden:  
Maandag van 10 -12 uur 
Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.) 
Woensdag en vrijdag van 10-12 uur 
Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.) 
 
College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327 
 

http://www.alldrik.nl/

