
Presentatie Gemeenteavond van de Protestantse gemeente Markelo op donderdag 10 
november 2016 in de Martinushof. 
 
Programma: 
 
Opening: “Voor kerk en gemeente” gebed van Sytse de Vries. 
 
Het programma is als volgt: 

- Ontwikkelingen in de gemeente vanaf februari 2016;  
- Daarna komt de Plaatselijke Regeling aan de orde; 
- Mevrouw Marti Pluijgers zal vertellen over de nieuwe opzet van de Actie Kerkbalans 

2017; 
- De heer Frits van Zwol zal het nieuwe kerkblad voor Markelo presenteren; 

 
Na ieder onderwerp is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Aan het eind van de avond zou ik u de vraag willen voorleggen: “Wat moet er gebeuren om 
de Protestantse gemeente Markelo aantrekkelijk te maken”. 
We sluiten de avond om uiterlijk 10 uur af, daarna is er gelegenheid om elkaar nog even 
informeel te spreken tijdens een drankje.    
 
Ontwikkeling: 
 
Begin februari van dit jaar ben ik benadert door het Breed moderamen van de classis met de 
vraag of ik tijdelijk extern voorzitter wilde zijn in de gemeente Markelo.  
De reden hiertoe was dat er problemen waren, een predikant die per 1 maart zou worden 
losgemaakt van de gemeente en het college van kerkrentmeesters dat was opgestapt. De 
kerkenraad van Markelo mocht niet meer zelfstandig besluiten nemen. 
Samen met ds. Wiersma als adviseur en de heer Slotman als kerkrentmeester werden wij 
toegevoegd aan de kerkenraad van Markelo en kregen wij stemrecht. Twee mensen uit het 
Regionaal College Behandeling Beheerszaken beheerden samen met de heer Slotman de 
financiën van het college van ouderling-kerkrentmeesters. 
De periode voor Pasen bestond vooral uit inlezen van de voorgeschiedenis. 
Op 31 maart is de eerste kerkenraadsvergadering geweest die vooral in het teken van 
kennismaking stond. Kort hierop hebben ds. Wiersma en ik veel mensen benadert met het 
verzoek de kerkenraad te willen komen versterken.  
Wij beiden waren en zijn onder de indruk van de positieve opstelling van gemeenteleden in 
Markelo. In een paar dagen hadden we 5 nieuwe ambtsdragers! 
 
Samen met de oude- en nieuwe ambtsdragers ben ik vooral begonnen om structuur in het 
beleid te brengen.  
De colleges hebben volgens de kerkorde ieder een eigen opdracht. Vanuit de colleges komen 
de voorstellen via het moderamen in de kerkenraad en daar worden de besluiten genomen.  
De verslagen van de colleges gaan naar het moderamen en het verslag van het moderamen 
gaat naar de kerkenraadsleden. In de vergadering van de kerkenraad kunnen over 
onderwerpen in dat verslag vragen gesteld worden. Van de in de kerkenraad genomen 
besluiten wordt in het kerkblad verslag gedaan. Kortom, zoveel mogelijk transparantie. 



 
Dit is in het kort de praktische werkwijze van de kerkenraad. Belangrijker is echter hoe gaan 
we nu en in de toekomst met elkaar in de kerkenraad en in de gemeente om.  
 
Er is de afgelopen jaren nogal wat aan de hand geweest in de kerk van Markelo. Voor de één 
is dat ingrijpender geweest dan voor de ander. Deze tegenstelling kom ik zowel in de 
kerkenraad als in de gemeente tegen.  
Daarom heb ik voor de kerkenraad een zgn. “Hei-dag” georganiseerd onder leiding van een 
deskundig en op zaterdag 10 september heeft die plaatsgevonden in Haaksbergen. 
De vragen die op deze dag o.a. aan de orde kwamen zijn: 
Terugkijkend, in welke mate is het verleden verwerkt en vooruitkijkend, kunnen we vrij van 
negatieve gevoelens over dat verleden vooruit kijken? 
 
De uitkomsten daarvan waren en ik citeer uit het verslag van de deskundige leiding van die 
dag de heer Jandirk Pronk:  

- Er bestaan verschillen in beleving in de kerkenraad over wat er gebeurd is. 
- Daarbij zijn concrete gebeurtenissen verschillend ervaren.  
- We hebben vastgesteld met elkaar, dat we de geschiedenis niet terug kunnen draaien. 

En ook heeft het weinig zin elkaar nu nog te proberen te overtuigen van het gelijk van 
de eigen lezing der dingen.  

- We hebben ook vastgesteld, dat we als huidige kerkenraadsleden er vanuit gaan, dat 
ieders lezing en herinnering naar eer en geweten is ontstaan en geformuleerd. 

- Ook al verschillen de kerkenraadsleden in hun beleving van het verleden, zij 
accepteren elkaar in die verschillen als broeders en zusters die samen in één 
kerkenraad willen werken aan de toekomst. Zij geven elkaar ruimte de eigen lezing 
van het verleden met zich te dragen. 

Mijn gedachte hierbij zegt Jandirk Pronk: 
“Ik vind het een mooie stap en een prachtige handreiking die jullie elkaar hiermee doen”.  
Tot hiertoe het citaat. 
 
Op dit punt zijn wij nu aangeland en kunnen daarmee verder. Ik constateer dat de kerkenraad 
uit mensen bestaat die hart voor de gemeente Markelo hebben en er veel tijd en energie in 
willen steken om weer tot een levende en zelfstandige gemeente te komen.  
Van harte hoop ik dat ook de gemeente de insteek van de kerkenraad wil en kan volgen om 
samen te werken tot opbouw van de gemeente. 
 
Tot 1 maart 2017 zullen we vanuit de classis de gemeente Markelo begeleiden, dan zal uit een 
visitatie moeten blijken of Markelo weer zelfstandig kan functioneren. Het is aan de 
kerkenraad en de gemeente om dit waar te maken. Ik kan alleen zeggen: “Markelo is het 
waard!”  
 
Dit gezegd hebbende betekent niet dat nu alle obstakels overwonnen zijn. De losmaking van 
een predikant heeft financiële gevolgen voor een aantal jaren. De kerkrentmeesters zijn op dit 
moment druk doende om via landelijke kanalen te proberen de bijdrage die de gemeente 
Markelo moet doen zo laag mogelijk te houden. Voor we hierover meer zekerheid hebben is 
besloten om geen grote financiële uitgaven te doen.  



 
Tevens werden we de afgelopen periode geconfronteerd met bezwaarschriften van ds. Elly 
Nordt ten aanzien van enkele kerkenraadsleden. Het Regionaal commissie voor het Opzicht 
heeft één bezwaar niet ontvankelijk verklaart en voor één bezwaar vastgesteld dat er een 
veronachtzaming heeft plaatsgevonden in de contacten met ds. Nordt maar dat deze 
veronachtzaming geen consequenties heeft gehad met betrekking tot de losmaking. De 
toenmalig voorzitter mevrouw Willemien Schoneveld heeft toch haar verantwoordelijkheid in 
dezen genomen en besloten haar ambt in de kerkenraad neer te leggen. De kerkenraad 
respecteert haar besluit en prijst haar verantwoordelijkheid daarin.  
 
Maar nu de opbouw.  
Zoals ik al eerder zei hebben we een aantal nieuwe kerkenraadsleden en onlangs is ook onze 
scriba bevestigd, hier zijn we heel blij mee! Bovendien heeft tot onze vreugde mevrouw Olga 
van het Goor toegezegd jeugdouderling te willen worden. Als er geen bezwaren worden 
ingediend zal zij op 4 december worden bevestigd. 
Op dit moment zijn er nog 3 vacatures bij de ouderlingen, 1 vacature bij de diakenen en 3 
vacatures bij de kerkrentmeesters. Het zou ook heel fijn zijn wanneer wij iemand kunnen 
vinden om de kerkenraadsvergaderingen te notuleren. Dit om onze scriba te ontlasten. Mocht 
u belangstelling hebben of informatie willen over net genoemde functies dan kunt u zich bij 
mij aanmelden of bij de scriba. 
 
Het winterseizoen is gestart met een goed lopende en gezellige fancy fair en een enthousiaste 
startzondag. In de week daarna zijn er de buurtbijeenkomsten geweest waar bijna 100 mensen 
aan hebben deelgenomen. 
De koren in Markelo hebben de afgelopen tijd hun jubilea op verschillende maar feestelijke 
wijze gevierd. 
Vele vrijwilligers doen hun werk in de gemeente, leiding kindernevendienst, pastoraal 
bezoekwerk, voorbereiding themadiensten, diaconaal werk enz. enz.. 
Kortom een gemeente die er mag zijn! 
 
Aan het eind van de avond mag u ook zelf aangeven hoe u denkt de gemeente Markelo meer 
aantrekkelijk te maken. 
 
Voor nu wil ik het hierbij even laten en de gelegenheid geven om vragen te stellen. Daarna 
gaan we over tot een korte toelichting en vragen over de Plaatselijke Regeling. 
 
Sluiting: 
We sluiten deze avond af met het zingen van alle 7 verzen van lied 243 uit het liedboek. Mw. 
Bep van der Zwan is zo vriendelijk om ons hierbij op de dwarsfluit te begeleiden. Daarna is er 
gelegenheid om, voor wie dat wil, elkaar nog informeel te ontmoeten tijdens een drankje dat u 
bij het buffet kunt halen. 
 
 
Nynke van Genderen, preses a.i. 
 


