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Deel je leven…. 
 

 

Volkskerstzang 
In de Martinuskerk 
Zo 18 dec 19.30 u 

Met Fanfare en het koor 
Nootzaak 

 
Kerstviering 

In Kösters Koele 
Za 24 dec 19.30 u 

Herberg in de Gloria 
Met koor Nootzaak 

 
Kerstnachtdienst 
In de Martinuskerk 
Za 24 dec 22.00 u 

Met Enjoy 
 

Geloven in verzoening 
In de Martinuskerk 

Zo 8 jan 10.00 u 
ZWO/KerkinActie 
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 IS ER NIEUWS? 
Op een middag heb ik bij boekhandel Prins een ord-
ner gekocht. Toen ik buiten kwam zag ik een vrouw 
van middelbare leeftijd staan kijken bij de kranten. 
Welke voorpagina had haar aandacht? Wilde ze we-
ten wat er werd geschreven over het proces tegen 
Geert Wilders? Of las ze wat staatssecretaris van Rijn 
in een open brief aan Hugo Borst schreef? Sommige 
zaken houden mensen erg bezig, zoals de ouderen-
zorg of de stijgende premies voor ziektekosten. 
 

 
 
Diezelfde middag volgden twee van onze kinderen 
het nieuws op tv over de terreurdreiging in Rotter-
dam. Dat was op dat moment actueel, maar meestal 
gebruiken ze daar hun mobiele telefoons voor. Jonge-
ren krijgen de nieuwtjes al binnen voor de dagbladen 
uit zijn. Als ik nu bij ouderen op bezoek ga in een ver-
pleeghuis, krijg ik regelmatig de vraag of er nog 
nieuws is uit Markelo. Maar over een tijd zal die vraag 
minder vaak worden gesteld, want dan zijn vele oude-
ren allang op de hoogte van wat er hier gebeurt.  
 
Er is nieuws dat ieder jaar weer terugkomt, ook al 
heeft het de eerste keer nooit de krant gehaald en is 
er geen enkele tv-ploeg op afgekomen: de geboorte 
van Jezus. Maar als dat in onze tijd had plaats gevon-
den, zou het dan veel aandacht hebben gekregen? Als 
er ergens iets bijzonders gebeurt, wordt dat meestal 
wel bekend. De bewering dat een jonge vrouw is be-
vallen van een zoon, terwijl ze geen gemeenschap 
heeft gehad, zou een interessant onderwerp zijn ge-
weest. Wanneer DNA-onderzoek dat zou bevestigen, 
komt dat vast in een wetenschappelijk tijdschrift te-

recht. Maar of het op de voorpagina komt, vraag ik 
me af. En al gauw zou de interesse weer afnemen, 
omdat er andere thema’s spelen. Hoogstens komt het 
nog eens terug, omdat iemand het gezin van Maria 
volgt en er een documentaire van maakt.  
 
Maar heel die maagdelijke geboorte leidt de aandacht 
af van wat er werkelijk toe doet. Het is niet zijn ge-
boorte, maar zijn leven dat telt. De evangeliën leggen 
de focus vooral op datgene wat Hij deed, toen Hij 
rondtrok door Galilea en Judea. Zijn kruisdood en ver-
schijningen zijn de climax van een leven dat destijds 
indruk heeft gemaakt op zijn tijdgenoten. Een kleine 
groep van volgelingen vond er de motivatie in om zijn 
verhaal te delen met zo veel mogelijk mensen. Ze 
hadden er zelfs gevangenschap voor over. Terwijl hier 
in Nederland kerken dichtgaan en verkocht worden, 
zijn er gebieden in de wereld, waar de kerk juist 
groeit ondanks vervolging.  
 
In de publieke ruimte worden christelijke symbolen in 
Europese landen minder vanzelfsprekend. Het plaat-
sen van een kerststal in een gemeentehuis leidt in 
Frankrijk tot verzet. De Kerstman heeft al langer een 
vaste plek veroverd in winkels, maar dat is ook niet 
direct de plaats voor een Bijbelse kerstboodschap. 
Om de betekenis van Jezus meer tot je door te laten 
dringen, kun je beter een kerk of de stilte opzoeken. 
Bij mij op de kamer zet ik soms een cd op met kerst-
liederen ook al zitten we midden in het jaar. En dan is 
er één lied dat ik uit volle borst meezing: Licht in de 
nacht. Dat lied tilt me uit boven situaties, die ik te-
genkom. Je bent niet alleen. Er is Iemand die weet 
heeft van eigen intenties ook als iets anders uitpakt 
dan gedacht. Ik moet nog denken aan het eerste lied 
bij de geboorte van Jezus, toen herders een koor van 
engelen hoorden zingen: ‘Vrede voor mensen van wie 
God houdt.’ Mag ik me een geliefd kind weten van de 
Eeuwige? Is dat het nieuws van engelen, boodschap-
pers van God? Ongelooflijk, toch? 
 MD 
 

 
  

               MEDITATIE 
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Zondag 4 dec. Martinuskerk 2e advent 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Algemeen 
Zondag 11 dec. Martinuskerk 3e advent 
10.00 uur  drs. R. Nijhuis uit Rijssen 
Eindcollecte: CvK / Kerkradio 
Zaterdag 17 dec. Kerstfeest Zondagsschool in de 
Martinushof 
Zondag 18 dec. 4e advent 
      Martinuskerk  
      10.00 uur  ds. Bekhof-Smit uit Hengelo 
      Eindcollecte:  Diaconie / algemeen 
      Martinuskerk  Volkskerstzangdienst 
      M.m.v.   koor Nootzaak  en Fanfare 
     19.30 uur  ds. M. Dijkstra 
      Eindcollecte:  CvK / Orgelfonds 
Donderdag 22 dec. Anholtskamp  Kerstviering 
14.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 
Zaterdag 24 dec. 
      Openluchttheater Kösterskoele gezinsdienst 
      Herberg  “In de Gloria” 
      19.30 uur  Dini Beuving, Josje Zweers, Anita Meulman 
      Eindcollecte:  Diaconie / Kinderen in de knel 
      Martinuskerk Kerstnachtdienst 
      Medewerking door het koor ENJOY 
      22.00 uur  ds. M. Dijkstra 
      Eindcollecte:  CvK / Onderhoudsfonds 
Zondag 25 dec. Martinuskerk 1e kerstdag 
Medewerking door het Markelo’s Kerkkoor 
10.00 uur  ds. Gosker uit De Wijk 
Eindcollecte:  CvK / Kerkblad 
Zondag 1 jan. Martinuskerk Nieuwjaarsdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte:  CvK / Onderhoudsfonds 
Nieuwjaar wensen en koffiedrinken na de dienst 
Zondag 8 jan.  
      Martinuskerk ‘Geloven in verzoening’ in Colombia 
      10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg  /mw.  Inge Landman 
      Eindcollecte: Diac / ZWO-Kerk in Actie Colombia  
      Stokkum Buurtdienst 
      10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
      Eindcollecte: CvK / Kerkblad 
Zondag 15 jan. Martinuskerk 
10.00 uur  ds. N. Hengeveld uit Eibergen 
Eindcollecte: Diac / Stichting Gave 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 

Van de redactie 
Voor het eerst ontvangt u het Markelo’s kerkblad in kleur! 
Laat ons weten wat u er van vindt. 

Adverteerders: 
Wilt u uw advertentie in kleur? Zend uw nieuwe kleuradver-
tentie naar:     kerkblad@pkn-markelo.nl 

Protestantse Gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
 
Kerkenraad: 
Preses:  
Mevr. T.R. v. Genderen–Hiemstra 
Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl 
De Biester 9, Haaksbergen 
Tel. 053 5722436 
Scriba:  
Mevr. G. Rabe  
Email: scriba@pkn-markelo.nl 
Lochemseweg 20 
Tel. 0651 424315 
Voorganger: 
Ds. M. Dijkstra,            
Email: martends@caiway.net 
Tolweg 3  
Tel. 0547 361238 
 
Koster:   
Jeroen Noltus 
Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
Tel. 0547 363890  
 
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 & 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 
 
Colofon 
Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mevr. D. Klein Horsman,  
De Hiele 24, 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: 16 januari  2017.  
Inleveren kopij vóór: 
       5 januari 2017. 
Naar: 

kerkblad@pkn-markelo.nl 
 

          KERKINFORMATIE                          
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Bevestiging en afscheid: Olga van het Goor 
heeft zich bereid verklaard om als jeugdou-
derling in onze gemeente aan de slag te 
gaan. Op zondag 4 december hopen we haar 
te bevestigen. Dan nemen we ook afscheid 
van Marie Roekevisch als pastorale mede-
werkster.  
Volkskerstzang: In een samenkomst met 
Fanfare en het koor NooTzaak staan we 
zondagavond 18 december stil bij kerst als 
feest van licht. In het Johannesevangelie 
wordt Jezus aangekondigd als het licht, dat 
in het donker schijnt. Er is geprobeerd om 
zijn licht te doven, door Hem het zwijgen op 
te leggen en aan het kruis te nagelen. Die 
poging leek geslaagd tot Jezus in een nieuwe 
gedaante toch weer op het toneel verscheen en vol-
gelingen moed vatten om in zijn spoor door te gaan. 
Voordat de viering begint is er muziek en samenzang.  
Kerst Anholtskamp: Op 22 december organiseert de 
PVD een kerstviering in de Anholtskamp. Een zang-
groep van de Vrouwen van Nu werkt er aan mee. Ma-
rietje Kranenberg verzorgt een kerstverhaal. Dominee 
Dijkstra houdt een meditatie.  
Kerstnacht: 22.00 uur  Maria zingt God lof omdat Hij 
naar haar heeft omgezien. Zacharias prijst de Heer 
omdat Hij zich het lot van Israël aantrekt. Herders zijn 
in een jubelstemming om alles wat ze gehoord en ge-
zien hebben sinds ze engelen hoorden zingen van de 
geboorte van Jezus Christus. Enjoy doet in deze lof 
mee. En wij? We beginnen een half uur eerder dan 
anders, terwijl er van tevoren gelegenheid is tot sa-
menzang.  
Kerstmorgen: Op Eerste Kerstdag komt ds. Reinier 
Gosker uit De Wijk bij ons. Hij is kort geleden met 
emeritaat gegaan en was eerder predikant in Wese-
pe. Het kerkkoor verleent haar medewerking.  
Nieuwjaarsdag: In 2017 valt Nieuwjaar op een zon-
dag. Zal er dan veel volk komen? Ik reken toch wel op 
een vaste kern. Er wordt aan gedacht om deze dienst 
wat anders in te vullen dan normaal met ruimte voor 
inbreng van aanwezige kerkgangers. Natuurlijk is er 
gelegenheid voor nieuwjaarswensen. 
Dienst met ZWO: Op 8 januari is Inge Landman te gast 
in de Martinuskerk om over haar werk voor Kerk in 
Actie in Colombia te vertellen. In Stokkum gaat ds. 
Marten Dijkstra voor en is er ‘niejjoarwinn'n’.  
Liturgie op website: Sinds kort zetten we de liturgie 
van de kerkdiensten waarin ik voorga van tevoren op 
de website van onze gemeente. Bij de liturgie van 
zondag 20 november staan de namen vermeld van de 
overleden gemeenteleden die in het afgelopen kerke-
lijk jaar in de kerk zijn herdacht.  
Doopdienst: op 13 november is Jeroen Gerwin Hen-
drik Hegeman gedoopt, zoon van Hendry Hegeman en 

Sandra Almoes van de Plasdijk 12a. De volgende gele-
genheid is gepland op zondag 26 februari. Belangstel-
lenden kunnen zich melden bij ds. Marten Dijkstra. 

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinde-
ren is in de consistoriekamer. Alle kin-
deren tot 3 jaar zijn welkom bij de op-
pasdienst en de kinderen van 4 tot 12 
jaar zijn welkom bij de kinderneven-
dienst! Ook dit jaar weer een super leuk 
kerstproject voor jullie in de kerk.  
Het thema van dit jaar: “Maak het mee!” 
Een duif, genaamd Rainbow, komt iedere week in de 
kerk om te vertellen over haar zoektocht naar plekken 
in de wereld die op Wonderland lijken. Er hangt ook 
een grote ster in de kerk waar iedere zondag een 
stukje van een puzzel op komt. Jullie ontvangen een 
leuk projectboekje. Wil jij het ook meemaken? Kom 
dan de komende zondagen naar de Martinuskerk van 
10.00 tot ± 11.00 uur. Op eerste kerstdag sluiten we 
het project af. 
Wij zijn enthousiast en maken er een leuke en gezelli-
ge tijd van! 

VERVOER 
Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? 
Neem dan even contact op met Frits van Zwol tel. 
0547-362652 en het wordt geregeld. 
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 0547-361908. 

ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in de Martinushof en in Elsen de 
Zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle 
kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!  

HUISKAMERTAFEL 
Iedere donderdagmorgen kunt u vanaf 9.30 uur tot 
12.00 uur gezellig een kopje koffie of thee komen 
drinken aan de huiskamertafel in de Martinushof. Er 
zijn altijd mensen aanwezig waarmee u een gesprek 

          BIJ DE DIENSTEN 



 

kunt voeren. Mocht u er alleen even uit 
willen zijn, schuif ook dan gerust aan. 
Er heerst altijd een goede en ontspan-
nen sfeer. 
Mogen we zeggen tot ziens? U bent in 

ieder geval van harte welkom!  

AGENDA 
15/12: Geloofskring over tien geboden bij Herbert en 
Mirjam van Putten, Holtdijk 6a, aanvang: 20.15 uur. 
Info: ds. Dijkstra 
19/1: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij 
Annemieke Wassink, aanvang: 20.15 uur, plaats: 
Wansink 25; onderwerp: het scheppingsverhaal als 
beeldspraak voor de geestelijke ontwikkeling van de 
mens; info: ds. Dijkstra 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
WIJ GEDENKEN 
Na een moedig gedragen ziekte overleed op 2 no-
vember Johanna Marijke Enter- de Jong. Hanneke 
is 66 jaar geworden en woonde aan de Fokkerstraat. 
Ze groeide op in Scheveningen en kwam tijdens va-
kantie in contact met Gerrit ter Hofte met wie ze in 
1971 trouwde. Ze kregen vier zoons en een dochter. 
Na zijn overlijden in 2009 raakte ze bevriend met Jan 
Enter met wie ze vele reizen heeft gemaakt. Kort na 
hun trouwen in 2015 kreeg ze lichamelijke klachten 
en werd het duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek was 
geworden. Ze bleef echter zo veel mogelijk doorgaan 
met wat haar lief was. Haar man, kinderen en klein-
kinderen verliezen een opgewekte en levenslustige 
vrouw, moeder en oma, een rots in de branding. In de 
uitvaartdienst is op haar verzoek Psalm 23 aange-
haald, dat ter plekke in een bewerking van Sela door 
familie ten gehore is gebracht. Aan de hand van een 
diapresentatie is haar leven geschetst. Voor de klein-
kinderen is haar snoeptrommel via een poppenspel 
doorgegeven aan opa Jan. Kort geleden heeft ze het 
trouwen van twee zoons mee kunnen maken. Moge 
zij zich genodigd weten op de bruiloft van het Lam. 
 
In liefdevolle herinnering gedenken we Johan Fredrik 
Kolkman, echtgenoot van Diny Rohaan van de Wor-
sinkweg 14. Afgelopen zomer viel hij tijdens een ver-
blijf in Oostenrijk van een trap en kreeg een hersen-
bloeding. Hoewel hij weer is bijgekomen en heel lang-
zaam stappen vooruit maakte, is een longontsteking 
hem fataal geworden. Op 3 november overleed hij, 70 

jaar oud. Johan is opgegroeid aan de Groenlandsdijk 
als oudste in een gezin van vier kinderen. Na een 
technische opleiding kwam hij terecht bij Holland Sig-
naal. In 1974 trouwde hij met Diny en ze gingen wo-
nen aan de Worsinkweg. Toen hij vervroegd kon uit-
treden van zijn werk, bleef hij actief bij de Heemkun-
de en een vereniging tot behoud van vliegveld Twen-
te. Er waren nog allerlei plannen. Wanneer de schuur 
achter was verbouwd zou hij het wat rustiger aan-
doen. Nu moeten anderen voltooien wat hij niet af 
heeft kunnen krijgen. Dochter Jolanda schetste hem 
op de dag van zijn begrafenis als een behulpzame, 
goedlachse man en een doorzetter. Op de liturgie was 
een foto van een weg naar de Herikerberg, waar hij 
regelmatig een wandeling maakte. Jolanda sloot haar 
verhaal af met zijn afscheidsgroet: good hool’n. Moge 
het hem goed gaan in een wereld hierboven.  
 

Je bent er meer dan ooit tevoren 
door de dood heen gaat een mens niet verloren. 

Donderdag 17 november overleed Jan Kistemaker, 
Taets van Amerongenstraat 1.  
Hij is 77 jaar geworden. Hoewel hij al langer ziek was 
kwam zijn overlijden totaal onverwacht.  
Jan Kistemaker was een man van de praktijk, van 
handen uit de mouwen. Doen wat er gedaan moet 
worden. Een harde werker in het eigen bedrijf. Deze 
zomer waren hij en zijn vrouw Dini 50 jaar getrouwd. 
Vijftig jaar lang deelden ze samen lief en leed. Nadat 
het bedrijf verkocht was kwam er meer rust in hun le-
ven. Meer tijd voor kinderen en kleinkinderen. Altijd 
was Jan er met raad en daad. Betrokken, bij al het wel 
en wee van de kinderen en de kleinkinderen. Woens-
dagmorgen 23 november namen zij afscheid van hem. 
Kleindochter Esmée speelde op de piano. Daarna sta-
ken alle kleinkinderen een kleurige kaars aan voor 
hun lieve, aardige, opa. Kleindochter Anne vertelde in 
een mooi gedicht hoe belangrijk opa voor haar was. 
De kinderen, Wolter-Jan, Marjan en Albert-Jan, ver-
telden wie hun vader voor hen geweest is en altijd zal 
blijven: een voorbeeld, in zijn betrokkenheid en lief-
de. In de wijze waarop hun vader in het leven stond. 
Op zijn eigen bescheiden wijze was Jan Kistemaker 
een eerlijk en betrouwbaar mens die altijd klaar stond 
als er hulp nodig was. Namens zijn vrouw Dini lazen 
we het gedicht: Lieve Jan.. Het lichaam van Jan Kiste-
maker legden wij, bedekt met rozenblaadjes, ter ruste 
in de graftuin aan de voet van de Hulpe. Daar mag het 
rusten in vrede nu zijn adem teruggekeerd is naar 
God. In ontelbaar goede herinneringen leeft Jan Kis-
temaker voort in de hoofden en harten van zijn dier-
baren, die hem in alles enorm zullen missen.   
  Dini Beuving-Dannenberg  
 
 

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 
 

                  UIT DE WIJKEN                                                      



 

Op 20 november kwam na 92 jaren een einde aan het 
gezegende leven van Johanna Geertruida Elkink-ter 
Welle. Zij werd geboren aan de Groenlandsdijk en zou 
daar het grootste deel van haar leven blijven, altijd 
zorgzaam en betrokken bij de mensen die haar dier-
baar waren Zij werkte hard, eiste weinig voor zichzelf 
en gaf des te meer. Uit haar huwelijk met Willem El-
kink in 1949 werd dochter Dinie geboren, op wie zij 
reuzetrots was. Hoewel er in de eerste jaren niet veel 
ruimte was voor luxe, kon zij later ook van het leven 
genieten. Zij maakte reisjes en uitjes, had tijd voor 
hobby ‘s en leefde mee met het wel en wee in de 
Markelose gemeenschap.  
De laatste jaren woonde zij op Anholtskamp, waar zij 
het heel goed heeft gehad. Hoewel in deze jaren ook 
de geestelijke achteruitgang zichtbaar werd, was ze 
altijd tevreden.  
In de rouwdienst op vrijdag 20 november in de Marti-
nushof, waarin ds. Braakman is voorgegaan, noemden 
wij haar leven en haar naam voor God en voor de 
mensen. Haar achterkleinkinderen staken kaarsjes 
aan ter gedachtenis. Haar kleindochters haalden per-
soonlijke herinneringen op aan de jaren die zij samen 
deelden en wij lazen enkele verzen uit psalm 37, die 
eerder bij haar huwelijk in de Markelose kerk was uit-
gekozen door ds. Schellenberg. “Zoek je geluk bij God, 
want Hij zal alles geven wat je vraagt”. Hoewel Hanna 
Elkink niet ‘kerks’ was, was dit geloof beslist een lei-
draad in haar leven. Aansluitend vond de teraardebe-
stelling plaats te Markelo, waar eerder haar echtge-
noot Willem is begraven. 
De familie is dankbaar voor wat zij met Hanna mocht 
delen en gedenkt haar in liefde en eerbied. AB 

WENS 
Bij de wisseling naar een nieuw jaar wens ik u zegen 
toe. Moge u steun en kracht ontvangen, Gods nabij-
heid ondervinden en geloven dat er een plek is om te 
schuilen en uit te huilen. Het Licht van Christus blijft 
schijnen.  

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 

  
 

 
 
 
 
 
WENS 
Wat ik onder wijk noord schrijf als wens geldt ook 
wijk zuid. Het lied waar ik in de meditatie naar verwijs 
ontleen ik aan de gelijknamige cd van Nederland Zingt 
en luidt als volgt:  
 

Licht in de nacht. 
Een ster schijnt door de wolken. 
Dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen, 
stralend breekt die held’re morgen aan. 
 
Prijs nu zijn naam, 
tezamen met de eng’len. 
O nacht vol licht. 
O nacht dat Jezus kwam.  

(…) 
De cd-versie wijkt iets af van Opwekking 527.  
Zie voor de volledige tekst op het internet. MD 
 
 
 
 
VAN DE VOORZITTER 
Op donderdag 10 november jl. was er een 
gemeenteavond in een goed gevulde zaal van de 
Martinushof. Op die avond is er verslag gedaan van 
de ontwikkelingen binnen de Protestantse gemeente 
Markelo en de Plaatselijke Regeling is aan de orde 
geweest. Verder is er uitleg gegeven over de 
financiële positie van Markelo en is verteld hoe het 
nieuwe kerkblad eruit komt te zien. Vragen van 
gemeenteleden konden worden beantwoord. Na het 
officiële deel is onder het genot van een drankje nog 
informeel nagepraat. Mocht u deze avond niet 
aanwezig zijn geweest maar heeft u toch 
belangstelling voor de inhoud van de avond dan kunt 
u mijn presentatie en het verslag vinden op de 
website: www.pkn-markelo.nl 
 
Dinsdag 22 november kwam de kerkenraad in 
vergadering bijeen. Aan het begin van de avond 
namen we afscheid van mw. Josje Zweers als 
ouderling en mw. Willemien Schoneveld als diaken. 
De jaarrekening 2015 en de begroting voor 2017 van 
de diaconie werden behandeld en voorlopig 
vastgesteld. Tevens wordt de begroting 2017 van het 
college van kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bel-

len met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 

 

Kerkenraad 
 

                 UIT DE WIJKEN                                                                       KERKENRAAD                  



 

Van beide colleges liggen de documenten nog 
gedurende een week ter inzage op het kerkelijk 
bureau, daarna worden ze, wanneer er geen 
opmerkingen over komen, vastgesteld. Elders in dit 
kerkblad leest u daar meer over.  
De diakenen zijn de afgelopen periode druk geweest 
met de organisatie van de fruitbakjes die naar alle 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder gaan. De actie 
voor de voedselbank heeft 6 volle kratten 
levensmiddelen opgeleverd! Tot onze vreugde 
kunnen we melden dat mw. Josje Zweers de taak van 
notulist van de kerkenraad op zich wil nemen. De 
belofte van geheimhouding die zij heeft afgelegd met 
het aanvaarden van de functie van pastoraal werker 
zal ook gelden voor deze functie. De 
kerkrentmeesters zijn druk bezig met de 
voorbereidingen van de Aktie Kerkbalans die dit jaar 
een nieuwe uitstraling krijgt. Wij zijn enthousiast en 
we hopen dat u dat straks ook bent.  
De toekomst van de Kerk in Markelo is veel 
waard.  
De ouderlingen zijn druk bezig om plannen te maken 
voor bijeenkomsten in het kader van vorming en 
toerusting. Wij zijn heel blij met de komst van mw. 
Olga van het Goor als jeugdouderling. Zij zal op 4 
december in de dienst bevestigd worden. Het blijkt 
dat er in de afgelopen periode kaarten met 
“gereserveerd” op de achterste banken in de kerk 
lagen. Sommige gemeenteleden hebben daar hun “ 
vaste” plek en voelen zich daardoor ontheemd. De 
kaarten zullen worden weggehaald en u kunt daar dus 
rustig gaan zitten. Voor de kerkenraad zijn we nog op 
zoek naar een diaken, kerkrentmeesters en een 
voorzitter van de kerkenraad die per 1 maart het 
stokje van mij over kan nemen. Kandidaten kunnen 
zich melden bij de scriba of ondergetekende. De 
volgende kerkenraadsvergadering is gepland op 12 
januari 2017.  
Ik wens u allen een hele goede adventstijd toe, 
prettige kerstdagen en veel Heil en Zegen voor 2017! 

Nynke van Genderen, preses 
 

LINTJE 
Tijdens de vergadering was er uiteraard ook even 
aandacht voor het feit dat onze voorzitter op 31 ok-

tober werd 
vereerd met 
het lidmaat-
schap in de 
orde van Oran-
je Nassau. Zij 
kreeg daarom 
een prachtig 
versierde taart 
en een boeket 

bloemen van 
Marti Pluygers 
namens de he-
le kerkenraad. 
Op de foto de 
taart met de 
mooie versie-
ring. 
 

 
 
 

VACATURE 
Het College van Kerkrentmeesters is voor het kerke-
lijk bureau van de Martinuskerk in Markelo op zoek 
naar een administratief medewerker/ster voor haar 
ledenadministratie en ter ondersteuning van de fi-
nanciële administratie.  
Voor het voeren en beheren van de ledenadministra-
tie is zorgvuldigheid en accuratesse van het grootste 
belang. 
Daarnaast hecht het College van Kerkrentmeesters er 
belang aan dat de nieuwe medewerker/ster beschikt 
over een flinke dosis financieel inzicht. 
 Op dit moment werkt het Kerkelijk Bureau van de 
Martinuskerk met het landelijk pakket ledenadmini-
stratie van de PKN.  
De nieuwe medewerker/ster zal in eerste instantie 
een contract krijgen van 8 uur per week op basis van 
een tijdelijke arbeidsovereenkomst. 
Conform de cao PKN zal inschaling plaatsvinden. 
Het aantal uren zal na enige tijd worden uitgebreid bij 
gebleken geschiktheid om de huidige administratrice 
op te volgen.  
De werkzaamheden omvatten; 
* het bijhouden en verwerken van de ledenadmini-
stratie 
* telefonische en schriftelijke correspondentie met de 
leden 
* het verwerken van de financiële mutaties m.b.t. de 
ledenadministratie 
Daarnaast kennis en inzicht van: 
* boekhoudpakket Twinfield 
* balans en resultatenrekening 
* financiële mutaties in de debiteuren- en crediteu-
renadministratie 
Wij vragen van de nieuwe medewerker/ster een open 
houding, veel (eigen) inzet en daarnaast kennis van 
technologische veranderingen op het gebied van au-
tomatisering. Dit met als doel de modernisering bin-
nen de Martinuskerk op administratief/financieel ge-
bied mede te kunnen vormgeven. Een positief christe-
lijke levensinstelling is een vereiste. 
  
Mochten er inhoudelijke vragen zijn over de functie 
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dan kan hierover contact opgenomen worden met 
het College. U kunt zich wenden tot Marti Pluygers  
tel. 06- 55720318  of  
Bert van Coeverden  tel. 06-15362622 
 Solliciteren kan middels een brief met bijgevoegd 
Curriculum Vitae. 
U kunt deze richten aan het College van Kerkrent-
meesters. 

College van Kerkrentmeesters 
Kerkplein 41 
7475 AE Markelo 

 
 
BEGROTING 2017 
Het College van Kerkrentmeesters heeft de begroting 
voor 2017 opgesteld. 
U kunt deze inzien op het Kerkelijk Bureau. 
Mocht u vragen hebben over deze begroting dan kunt 
u deze indienen bij het CvK. 

 

 
KERKBALANS 2017 
Ook in 2017 vragen wij weer uw bijdrage voor de ac-
tie kerkbalans. 
Wij hopen van harte dat u ook in het nieuwe jaar 
weer met een warme hand een “flinke” bijdrage wilt 
geven om de exploitatie van onze gemeente en Mar-
tinuskerk te kunnen bekostigen. 
Tijdens de gemeenteavond op 10 november is door 
het College van Kerkrentmeesters uitgelegd dat de 
ontvangsten en uitgaven niet helemaal met elkaar in 
de pas lopen. 
Om dit ten goede te kunnen ombuigen gaan wij, met 
behulp van de PKN, de Kerkbalans 2017 in een ander 
jasje gieten.  
Het College van Kerkrentmeesters heeft samen met 
de PKN gekeken naar mogelijkheden om op andere 
wijze en middels het aanboren van andere kanalen, 
meer geldelijke revenuen te genereren. Naast de 
doop- en belijdende leden zullen daarom in 2017 voor 
het eerst ook de overige inwoners van Markelo bena-
derd worden om ook bij te dragen aan de actie Kerk-
balans. 
Met elkaar willen we er voor gaan dat we onze kerk in 
Markelo kunnen behouden.  
Voor de Kerkbalans zijn altijd tal van vrijwilligers ac-
tief. Inpakken van de brieven, sorteren, wegbrengen 
en ophalen, tellen en verwerken. Kortom, een enor-
me klus die alleen maar lukt als een ieder zich belan-
geloos hiervoor inspant.  

Het College van Kerkrentmeesters vraagt dan ook aan 
een ieder dat zij weer gebruik mag maken van een ie-
ders inzet in 2017.  
Alleen samen kunnen we deze enorme klus klaren. 
 
Wij willen ook graag een beroep doen op gemeente-
leden die zich op dit moment nog niet inspannen voor 
de Kerkbalans. Gezien de grootte van deze nieuwe 
Kerkbalans actie die wij aan het optuigen zijn, hebben 
wij nog veel meer dan voorheen extra handen nodig. 
Opgave kan bij onze koster Jeroen Noltus. 
Het College wil iedereen alvast bedanken voor zijn of 
haar inzet en gulle gave. 
Mochten er nog vragen zijn dan bent u uitgenodigd 
om deze aan ons te stellen. 
 

 
 

VELE HANDEN ……. 
In het woord van welkom van 6 november jl. klonk 
nog een oproep: voor het bezorgen van alle fruitbak-
jes zijn nog ‘helpende handen’ nodig!  
En …. die kwamen! ’t Is weer gelukt, 262 fruitbakjes 
en 4 fruitmanden (voor de huiskamers in Anholts-
kamp) zijn bezorgd op het goede adres. Heel, heel 
veel dank aan iedereen die weer geholpen heeft: 
‘samen waren we sterk!’. 
Leuk om te weten: De 4 ‘reserve fruitbakjes’ zijn aan 
het eind van de ZWO-avond op woensdag 9 novem-
ber jl. meegegeven aan de vertegenwoordigster van 
St. de Vrolijkheid. In een leuke reactie liet zij weten, 
dat de jongeren er, tijdens de activiteit op donder-
middag van het AZC-Almelo, van genoten hebben. 
Mooi toch! 
De opbrengst voor de Voedselbank Midden-Twente 
was 6 kratten met levensmiddelen en een envelop 
met € 129, -. Een mooi resultaat. Namens de Voed-
selbank hartelijk dank. Ook voor de financiële bijdra-
gen. 

JAARREKENING 2015 EN DE BEGROTING VOOR 2017  
De Jaarrekening van 2015 en de begroting voor 2017 
liggen vanaf nu een week lang ter inzage op het ker-
kelijk bureau. 

COLLECTEBESTEMMING 
Op 4 december is de eindcollecte in de kerk bestemd 
voor kerstpakketten voor alle inwoners van de Hof 
van Twente die bijstand ontvangen. Een gezamenlijke 
actie van de kerken en de gemeente Hof van Twente.  

Tijdens de kerstviering in de Koele op 24 december is 
de collecte bestemd voor bestrijding van kinderarbeid 
en scholing van kinderen overal in de wereld. ‘Kinde-
ren in de knel’ van Kerk in Actie. 

Diaconie 
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Op 8 januari 2017 zal de collecte worden gehouden 
voor het werk van Kerk in Actie in Colombia waar Inge 
Landman voor werkt in het kader van “Geloven in 
verzoening”. 

Mocht u een collecte gemist hebben en wilt u toch 
nog bijdragen voor het goede doel, stort dan uw bij-
drage op de rekening van de Diaconie met de vermel-
ding waarvoor u geeft. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

 
 
ZANGAVOND - JUBILEUM 
Vrijdag, 28 oktober, heeft de Prot. Vr. Dienst samen 
met een zaal vol belangstellenden het 25-jarig be-
staan gevierd van de zangavonden. 
In de feestelijk versierde Koekoekszaal van Anholts-
kamp kon ieder van harte de bekende geestelijke lie-
deren zingen. Naast pianobegeleiding van Jonneke, 
werd er ook gespeeld op de dwarsfluit door haar 
vriendin Hanny. Hierdoor klonk de samenzang nog 
mooier! 
Marietje had voor dit jubileum een mooi gedicht ge-
schreven en Sjoke las een kort verhaal van Phil Bos-
mans.  
 

Ook werden we verrast door zang van de jongeda-
mes Elise en Ellemae! Onder begeleiding van oma 
Jonneke zongen ze de sterren van de hemel!  
En dan nog het bezoek van de ”gebroeders” Wolthuis 
die een dagje naar Amsterdam gingen! Hoe halen ze 
het bij elkaar. We hebben met z’n allen genoten. 
Tot slot hebben we het prachtige jubileumlied gezon-
gen, geschreven door Jonneke.  
Hierna sprak Ria van der Maat de Prot. Vr. Dienst nog 
toe namens de Diaconie. Na felicitatie en uitgespro-
ken waardering voor ons werk, kregen we een mooie 
kaarsenstandaard met kaars. Deze kunnen we de 
eerstvolgende zangavond in gebruik nemen en zo te-
rugdenken aan deze geslaagde jubileumavond!  
Namens de dames van de commissie willen we ieder-
een bedanken die hebben meegeholpen om deze 
avond goed en gezellig te laten verlopen! 

 
 

 
 

Jeugdclub/ Knutselclub 
De laatste knutselavond van dit 
jaar is gehouden op 24 november. 
Iedereen een hele fijne decem-
bermaand en een gezellige jaar-
wisseling toegewenst.  
We starten weer in het nieuwe 
jaar en hopen veel kinderen te 
mogen begroeten tijdens de 
maandelijkse knutselavonden in de Martinushof. 
Groeten van de leiding Jolanda van den Noort en 
Herma Bonenkamp. 
 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL 

 
KERSTFEEST 
Kom zaterdag 17 december 
2016 naar het kinderkerstfeest. 
Door omstandigheden zal het 
kinderkerstfeest in de Martinus-
hof gevierd worden. We begin-
nen om half acht (19.30 uur) en 

na afloop is er voor iedereen iets lekkers. Neem ge-
rust broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, ou-
ders, opa’s en oma’s mee, want het kerstfeest is im-
mers voor iedereen!  
Samen luisteren we naar een mooi kerstverhaal, zin-
gen we leuke kerstliedjes en kijken we naar de kerst-
musical: Dat moet iets wonderlijks zijn. Het gaat over 
de Wijzen uit het Oosten die een wonderlijke ster 
ontdekken en na een lange zoektocht het koningskind 
Jezus in Bethlehem vinden.  
  
KERSTCOLLECTE In dit kerkblad treft u misschien geen 
acceptgirokaart meer aan, zoals in voorgaande jaren, 
voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. Mocht u 
toch willen bijdragen in de kosten dan verzoeken wij 
u om uw bijdrage te storten op bankrekening NL42 
RABO 0340753412 van de Zondagsschool Markelo. 
Met de opbrengst bekostigen wij de materialen voor 
de lessen op Zondagmorgen: knutselboeken maar ze-
ker ook boeken en magazines waarin de verhalen 
staan die aan de kinderen worden verteld. Soms is dat 

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

Protestantse Vrouwendienst 
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een bijbelverhaal, maar soms ook een spiegelverhaal 
om het bijbelverhaal iets dichter bij de kinderen te 
brengen. Tenslotte willen de verhalen ons iets vertel-
len, een boodschap: hoe gaan we met elkaar om en 
wat kunnen 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 zetten.  
Alvast hartelijk dank voor uw steun!  
De kinderen en leiding van de Zondagsschool 
wensen iedereen gezegende kerstdagen en een 
gezond en gelukkig 2017!  
De Zondagsschool in het dorp is in de Martinushof tij-
dens de kerkdienst. Heb je zin om een keer te komen 
kijken dan ben je van harte welkom op onderstaande 
data: 27 november 2016, 4 december 2016 en 11 de-
cember 2016. 
De Zondagsschool in Elsen is in de Beestenboel van 
10.00 uur tot 11.00 uur op zondagmorgen en beide 
Zondagsschollen beginnen na de kerstvakantie weer 
op zondagmorgen 15 januari.  
 
VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Zondag 20 november was er een ge-
dachtenisdienst in de kerk. Merle was 
ook in de kerk omdat haar Omi werd 
herdacht.  
Dit heeft ze gemaakt bij de Kinderne-

vendienst:  
 
Ze versierde een bierviltje dat was ge-
verfd met schoolbordverf en daarop 
werd een waxinelichtje geplakt.  

 
 
 
 
31 OKTOBER VESPER HAAKSBERGEN 
De vesper waarmee de Classis Enschede het Luther-
jaar inluidde in de kerk van Haaksbergen, was een bij-
zonder mooie en stijlvolle viering. 
Voorganger in de dienst was ds. N.J. Pronk van 
Haaksbergen.  
Verder werd meegewerkt door de cantrix‐organiste 
Līga Vilmane‐Fioreze en een kwartet bestaande uit: 
Elske te Lindert, sopraan, Ellen Pieterse, alt, Emile van 
der Peet, tenor en Christiaan Peters, bas. 
Naast de gemeentezang werden twee bewerkingen 
van het bekende Lutherlied "Ein feste Burg" gezongen 
van de vroeg 15e eeuwse componist Stephan Mahu 
en aan het eind van de vesper van Otto Nicolai 
(1810‐1849). 
 De uitnodiging om na afloop in de Richtershof een 
kop koffie te komen drinken, bleek een bijzondere 
reden te hebben. 

Nadat iedereen van koffie en gebak was voorzien 
kreeg geheel onverwacht burgemeester Kok van 
Haaksbergen het woord. 
Hij richtte het woord, tot haar grote verrassing, tot 
mevr. Nynke van Genderen en gaf een opsomming 
van het vele werk dat zij naast haar gewone baan met 
name voor de kerk heeft verricht.  
Zo was zij o.a. voorzitter van de kerkenraad van 

Haaksbergen en lid van het moderamen van de Clas-
sis Enschede. Tien jaar visitator en het laatste jaar ex-
tern voorzitter namens diezelfde Classis van de ge-
meente Markelo. 
Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd 
mevrouw van Genderen te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Een delegatie van Markelo was aanwezig om deze 
plechtigheid extra luister bij te zetten. Ook op deze 
plaats van harte proficiat! 
 
KERKRADIO 
Al vele jaren bestaat 
de mogelijkheid om 
de kerkdiensten uit 
de Martinuskerk ook 
thuis te beluisteren, 
via het internet, voor 
diegene voor wie het 
bezwaarlijk is om 
naar de zondagse 
kerkdienst te komen. 
Dat kan met behulp 
van een PC, smartp-
hone of tablet maar ook met een zgn. LUKAS ontvan-
ger. Zo’n LUKAS ontvanger kunt u in bruikleen krijgen 
van de kerk.  
Ook is het mogelijk een liturgie van de kerkdienst te 
ontvangen. Laat dat even weten aan Dirk v.d. Kolk of 
het kerkelijk bureau. 
Naast kerk-radio kunnen wij ook kerk-tv uitzendingen 
doen vanuit de Martinuskerk.  
Het ontbreekt ons echter aan genoeg mensen die de 
camera’s en het geluid voor zo’n uitzending bij toer-
beurt willen bedienen. 
Vandaar nogmaals de oproep aan u/jou om het mo-
gelijk te maken om de kerkdienst vanuit de eigen kerk 
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te kunnen volgen en ook op die manier te ervaren er 
nog echt bij te horen. 
Als u hier meer over wilt weten of hieraan mee wilt 
werken, dan kunt u zich melden bij Frits van Zwol. 
(info@fvzwol.nl) of tel. 0547-362652. 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING  
MARKELO 

  
ADVENTSVIERING 
Beste Dames, 
Op donderdag 15 december a.s. hou-
den wij onze adventsviering in de Mar-
tinushof te Markelo. 

Wij hebben deze avond Jaco-
bine van Laar uitgenodigd. Ja-
cobine is een professionele 
zangeres/fluitiste. Ze heeft 
een gevestigde naam op de 
belangrijke podia in Nederland 
en Engeland. 
Ook organiseert ze uiteenlo-
pende muzikale activiteiten 
zoals concerten en musicals. 
 Met haar gezin woont ze in het buitengebied van 
Markelo. 
 Zij zal verschillende kerstliederen ten gehore brengen 
bv. van Bach en Schubert. 
Het kerstverhaal zal door Mevr. Dini Izaks verteld 
worden. De aanvang is om 20.00 uur. 
 
NIEUWJAARSVISITE 12 JANUARI 2017 

Op donderdag 12 janua-
ri 2017 nodigen wij u al-
len uit voor de nieuw-
jaarsbijeenkomst van de 
H.V.V. in café de Haver-
kamp te Markelo. 
De Sotte Sussen zijn de-
ze middag onze gasten. 
Deze dames zingen en 
dansen steeds in andere 
kledij en vertellen leuke 
verhalen. Zij zorgen voor 
een gezellige en een 
ontspannende middag. 
Ook is er gelegenheid 

om elkaar een goed en gezond Nieuwjaar te wensen. 
Aanvang 14.00 uur. 
Opgave tot en met 9 januari bij Leidy ter Haar.  tel. 
361733, 
Wij hopen op deze dag vele dames te mogen begroe-
ten. 
 
 
 

 
 
BIJBEL IN GEWONE TAAL  
Voor iedereen te lezen op 
debijbel.nl 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is gekomen 
met een vernieuwde versie van de populaire bijbel-
website www.debijbel.nl.  
Grootste verandering: de Bijbel in Gewone Taal (BGT) 
en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zijn online zonder 
inlog voor iedereen te lezen. 
‘Met deze vernieuwing willen we nog meer mensen 
toegang geven tot de Bijbel in Gewone Taal en de 
Nieuwe Bijbelvertaling’, zegt NBG-directeur Rieuwerd 
Buitenwerf. ‘Bovendien verrijken we met een per-
soonlijke digitale Bijbel de leeservaring.’ 
 
GEPERSONALISEERD DE BIJBEL LEZEN 
Met een gratis inlog krijgen ge-
bruikers toegang tot vier extra 
vertalingen. Via een persoonlijk 
profiel kunnen gebruikers hun ei-
gen notities en markeringen bij-
houden, en gemakkelijk bijbelver-
zen delen met anderen. Ook kunnen ze hun eigen let-
tertype en lettergrootte instellen. Zo is het vanaf nu 
mogelijk een speciaal dyslexielettertype te kiezen. Op 
deze manier wordt de toegankelijkheid van de Bijbel 
vergroot. 
Met de gratis inlog is bovendien een schat aan extra 
materiaal te vinden, waaronder honderden bijbelse 
afbeeldingen en kaarten en meer dan duizend verdie-
pende artikelen. 
 
BRONTEKSTEN EN EXTRA VERTALINGEN 
Mensen die het werk van het NBG steunen met jaar-
lijks 25 euro of meer, houden toegang tot extra verta-
lingen, de bronteksten van de Bijbel en meer achter-
grondinformatie. Het NBG verwacht met de ver-
nieuwde versie van debijbel.nl tenminste een miljoen 
bijbellezers te kunnen bereiken. 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 
Contactpersonen: Dini Rozendom en Teuni Hoogendam. 

 

 december 2016  
zo. 4 Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 
ma. 5 Romeinen 15:14-33 Nieuwe wegen 
di. 6 Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 
wo. 7 Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 
do. 8 Psalm 141 Geurig gebed 
vr. 9 Filippenzen 1:1-11 Verlangen 
za. 10 Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 
zo. 11 Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven 
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ma. 12 Filippenzen 2:12-18 Inspanning 
di. 13 Filippenzen 2:19-30 Meeleven 
wo. 14 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 
do. 15 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 
vr. 16 Jesaja 6:1-13 Roeping 
za. 17 Jesaja 7:1-9 In het nauw 
zo. 18 Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken 
ma. 19 Jesaja 7:18-25 Kaalslag en overvloed 
di. 20 Filippenzen 4:1-9 Vreugde 
wo. 21 Filippenzen 4:10-23 Voldaan 
do. 22 Jesaja 8:1-10 Billboard 
vr. 23 Jesaja 8:11-23a Maak het verschil 
za. 24 Jesaja 8:23b-9:6 Licht in de duisternis 
zo. 25 Johannes 1:1-14 Menselijk Woord 
ma. 26 Jesaja 9:7-16 Getroffen 
di. 27 Jesaja 9:17-10:4 Recht en onrecht 
wo. 28 Jesaja 10:5-19 Niet alleen Isra\'ebl 
do. 29 Jesaja 10:20-27 Terugkeer 
vr. 30 Jesaja 10:28-34 Geschreeuw 
za. 31 Jesaja 11:1-10 Nieuwe bloei 
 januari 2017  
zo 1 Marcus 1:1-20  
ma 2 Marcus 1:21-45  
di 3 Marcus 2:1-17  
wo 4 Marcus 2:18-28  
do 5 Marcus 3:1-12  
vr 6 Marcus 3:13-35  
za 7 Marcus 4:1-20  
zo 8 Marcus 4:21-34  
ma 9 Marcus 4:35-5:20  
di 10 Marcus 5:21-43  
wo 11 Marcus 6:1-29  
do 12 Marcus 6:30-56  
vr 13 Marcus 7:1-30  
za 14 Marcus 7:31-8:26  
zo 15 Marcus 8:27-9:13  

 
30+ CAFE 

30+ Café maakt een frisse start 
Sjaal om, muts op en laarzen aan! Een 
frisse neus halen in het mooie winterse 
landschap. Op zondag 15 januari gaan we 
wandelen door de lanen op landgoed 
Westerflier. Lekker erop uit, de kinderen 

(en buggy’s) mee. Introducés hartelijk welkom.  
Datum : zondag 15 januari  
Tijd  :  van 14:15  tot ongeveer 16:30 
locatie : verzamelen op Brandveenweg 4 
 7475RD 
Info  :  30plus_cafe@online.nl 
 
KERSTCONCERT MANNENKOOR 
Op zaterdag 17 december geeft het Markelo’s 
Mannenkoor, samen met het Markelo’s Jeugdkoor, 
beide o.l.v. Rob Zieverink, en de Deepse Troubadours 
o.l.v. Eleonora Volkert een kerstconcert in de 
Martinuskerk. 

Als gast werkt mee de sopraan Chananja Schulz. 
Muzikale begeleiding: Sander Knuiman, piano, 
Marleen A-Tjak, alt viool en een combo en blazers 
van Fanfare Markelo. 
De aanvang is om 20.00 uur, kerk open 19.30 uur, en 
de toegang is gratis. Let op vol=vol. 
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de 
onkosten, en daarna nog een gezellig samenzijn 
onder genot van een hapje (wordt aangeboden) en 
een drankje (zelf betalen) in de Martinushof. 
 

 
 
WIE ORGANISEERT DE VOLGENDE MAALTIJD?  
Herhaaldelijk werd na afloop van de stamppotmaal-
tijd van de 
ZWO-groep op 9 
november ge-
vraagd wanneer 
er weer samen 
gegeten zou 
worden. We 
waren met 30 
grotemensen en 
gezellige kinde-
ren. Onze kleine 
ZWO-groep kon het nog net allemaal aan. Gelukkig 
dat er, zoals altijd, wat helpende handen waren.  
De positieve kracht van onze kerkelijke 
gemeenschap is deze avond ervaren en er werd 
aandachtig naar Gertie van Nuenen geluisterd, die 
over de stichting de Vrolijkheid vertelde.  
Ze heeft € 197,50 mee gekregen om asielkinderen 

leuke dagen te bezorgen. 
Maar het is niet de specifie-
ke taak van de ZWO om 

maaltijden te organiseren. Als wij een paar keer per 
jaar een maaltijd organiseren is het altijd voor een 
project van Kerk in Actie. Blijft de vraag: Wie organi-
seert de volgende maaltijd(en)?  
 
KINDEREN IN DE KNEL 
We vieren uitbundig de geboorte van Jezus, Gods 
zoon. Hij leerde ons dat ieder kind bijzonder is, ook 
een kind met een verstandelij-
ke beperking. In Nederland 
doen we er alles aan om hen 
mee te laten tellen en zorgen 
we voor specialistische hulp, 
aandacht en veel liefde.  
In de kerstviering is de collecte 
voor deze Pakistaanse Kinde-
ren in de knel.  
In Pakistan is het krijgen van 
een kind met een verstandelij-
ke beperking een schande. 
Als een kind de juiste aan-
dacht en zorg krijgt, fysiothe-
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rapie, medicijnen en medische controles heeft, erva-
rende ouders hoe hun kind opbloeit, weer lacht en 
misschien zelfs naar school kan gaan 
ZWO vraagt in deze dienst uw medeleven met deze 
ouders en kinderen. 
 
WAT HEEFT DE BIJBEL NOG TE ZEGGEN ALS JE DAGE-
LIJKS LEEFT MET ANGST EN ONRECHT? 
Op 8 januari hoopt in de dienst, geleid door mevrouw 
Beuving, Inge Landman iets te vertellen over haar le-

ven en werken in Colombia. Sinds ja-
nuari 2015 is Inge Landman door Kerk in 
Actie uitgezonden naar Colombia. Zij is 
betrokken bij het project “Geloven in 
verzoening”.  
Ze bezoekt gemeenschappen die leven 
in conflictsituaties en gaat aan de slag 
met de methode “Contextueel Bijbelle-

zen”. Er wordt gezamenlijk gewerkt met bijbelteksten 
rond thema’s die te maken hebben met verzoening, 
zoals gerechtigheid, herinnering, waarheid en verge-
ving. 
“Hoe kun je de ander vergeven of om verge-
ving vragen?” 
Dat is een belangrijk onderwerp voor de boeren in Co-
lombia (en voor ons), omdat ze dagelijks te maken 
hebben met het conflict om landrechten, met de 
guerrilla, paramilitairen en de overheid. Door hier met 
elkaar over te praten, kunnen ze hopelijk het verleden 
op een goede manier verwerken en vooruit kijken 
naar de toekomst. 
Het helpt mensen om hun situatie te analyseren en 
hun positie te versterken. 
 

LICHTJESMIDDAGEN 2016 OP 
DE ALGEMENE 
BEGRAAFPLAATSEN  
IN DE HOF VAN TWENTE 
 
Aan het eind van het jaar 
2016 organiseert de Stichting 

BAB Hof van Twente de Lichtjesmiddagen op de Al-
gemene 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  10 dec. op de alg. begraafplaats Delden 
zondag    11 dec. op de alg. begraafplaats Diepenheim 
zaterdag   17 dec. op de alg. begraafplaats Markelo 
zondag    18 dec. op de alg. begraafplaats Goor. 
 
De invulling van het programma is voor elke begraaf-
plaats hetzelfde: 
16.45 uur verzamelen bij de ingang op de begraaf-
plaatsen.( In Diepenheim zijkant.)  
17.00 uur opening door St. BAB en een woord van 

herdenking 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 aangebo-
den kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare 
plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te 
gedenken die geen eigen plekje hebben op de be-
graafplaats. Wij raden U aan om een zaklamp mee te 
nemen. 
 
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraaf-
plaats. 
Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. 
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking. 
 
De Lichtjesmiddagen 2016 worden mede mogelijk 
gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereni-
ging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & 
Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaart-
zorg, Tijhuis Uitvaartzorg, Uitvaartonderneming Vru-
wink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds 
Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds 
Goor. 
Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel 
belangrijk voor de verwezenlijking van deze midda-
gen.  
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij 
afhankelijk van organisaties en personen.  
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op 
verschillende manieren gebeuren:  
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële 
bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het be-
schikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of 
brandhout voor onze vuurschalen.  
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorberei-
ding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld men-
sen te begeleiden over de begraafplaats die alleen 
deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uit-
leg geven aan bezoekers. 
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust 
contact op met Jan Meutstege, tel. 0547-271433 
Link: http://www.babhofvantwente.nl 
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Inwoners van Markelo, groot 
en klein, ga mee naar  
HERBERG IN DE GLORIA   
in Kösters koele 

Kerstviering 24 december 2016  
aanvang 19.30 uur   

Het koor NootZaak o.l.v Erik Dollekamp komt (kerst)liederen zingen en Erik 
zal ook onze samenzang begeleiden.  

Het verhaal van Kerst, de 
geboorte van JEZUS, 
wordt verteld door de 
vrouw van de herbergier.  

Na afloop is er glühwein 
en warme chocolademelk! 

Team kerstviering in de koele, 
Josje Zweers, Anita Meulman, Dini Beuving 

 
 
 
 
 
 
Op kerstavond, in de mooi verlichte MARTINUSKERK, 
houden we weer de KERSTNACHTDIENST  
 
Aanvang 22.00 uur 
Voorganger is ds. Marten Dijkstra en het 
koor ENJOY o.l.v. Josien Veneberg zal 
haar medewerking verlenen en natuurlijk 
zingen we ook SAMEN mooie 
kerstliederen.  
 
U / jij bent van harte welkom! 

 


