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Het waterpeil in rivieren en beken zakt tot een ongekend 
niveau. Om rivieren en kanalen bevaarbaar te houden, is 
dringend regen nodig. Er dreigt een gebrek aan koelwater, 
waardoor productieprocessen in gevaar komen. De 
langdurige droogte is niet de enige factor, welke zorgt 
voor problemen. Door stijgende energieprijzen komt een 
groeiend aantal huishoudens en bedrijven in financiële 
moeilijkheden. Er is een tekort aan betaalbare woningen. 
Er zijn boeren en tuinders bij wie het water tot de lippen 
staat, figuurlijk gesproken dan. Er is dringend behoefte 
aan meer duidelijkheid en een hoopvol perspectief.

Of moeten we accepteren dat niet alle problemen zijn op 
te lossen en welke regering dan ook beperkt is in haar 
mogelijkheden? Er zijn zaken, die we immers niet in de 
hand hebben, en waar de eigen invloed gering is. Dit 
neemt niet weg dat we wel een verantwoordelijkheid 
houden in wat we zelf doen en laten. Hoe gering mijn 
persoonlijke invloed ook mag zijn, vele beetjes samen 
vormen wel een verschil. Enkelingen kunnen in hun 
houding en leefstijl een inspirerend voorbeeld zijn. Er zijn 
influencers met een groot bereik.

Wie staat er dan op om beweging te brengen in de opvang 
van vluchtelingen? Utrecht heeft voorrang gegeven 
aan statushouders in de toewijzing van een woning. 
De regering zoekt in dezelfde richting om gemeenten 
te verplichten een bepaald aantal huizen voor dit doel 
beschikbaar te stellen. Wie wil er niet dat zo snel mogelijk 

een einde komt aan de noodgedwongen overnachtingen 
in de openlucht van mannen, vrouwen en kinderen uit 
oorlogsgebieden? Het zijn overigens niet alleen mensen 
uit onveilige landen, die bij ons aankloppen. Sommigen 
zorgen voor overlast, maar daar hoef je het niet bij te 
laten.

Toen in de omgeving van het AZC Klompjan in Elsen 
klachten binnenkwamen over mannen, die vrouwen 
lastigvielen of voor hinder zorgden bij campinghouders, 
moet de leiding van Klompjan zich niet verantwoor-
delijk hebben gevoeld voor wat er buiten haar terrein 
gebeurde. Maar was er dan echt niet meer te doen? 
Een ouder hoeft niet direct verantwoordelijk te zijn voor 
vernielingen door een van zijn kinderen, daarmee is alles 
toch ook niet gezegd? Ondanks het aanvankelijke protest 
van de buurtschap zijn de ervaringen overwegend 
positief geweest en werd het als een gemis ervaren, 
toen de asielzoekers uiteindelijk vertrokken. Weliswaar 
heeft de gemeente toegezegd dat er geen AZC meer zou 
worden geopend, maar nood breekt toch wet? 

Hoe hoog die nood is, voelt vooral degene, die het aangaat. 
In het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 
10: 25-37) nodigt Jezus zijn toehoorders uit om zich te 
verplaatsen in de ander. Wie laat zijn hart spreken? Welke 
instantie neemt stappen? Het moet toch niet zo zijn, dat 
een vluchteling in een welvarend land als het onze geen 
fatsoenlijk onderdak meer kan vinden? Of gaan we eerst 
een discussie aan over wie de ware vluchteling is, zoals er 
in de tijd van Jezus werd gediscussieerd over de vraag wie 
dan mijn naaste is naar wie ik heb om te zien (vs. 29)? Als 
het inbrengen van dit soort vragen maar geen excuus is 
om ergens vanaf te komen, terwijl het zou moeten gaan 
om ruimhartigheid. 
Is de grens van onze mogelijkheden echt bereikt? 
Voor wie dan? MD

DE GRENS BEREIKT? 

Terwijl ik achter mijn bureau zit, zie ik hoe buren bezig zijn om onkruid te verwijderen tussen stoeptegels en straat-
stenen, een karwei om veel geduld bij te hebben. Uit onze tuin heb ik voor aan de straatkant nog wat graspluimen 
tussen een bodembedekker met de Franse slag weggehaald. Wanneer de optocht voorbijkomt, lijkt het tenminste 
wat verzorgder. Maar het is maar tijdelijk, want straks wordt er vast weer nieuw groen zichtbaar op plekken waar 
wij het niet willen hebben. En daar waar we het groener zouden willen zien, ontbreekt het nog aan hemelwater. 
Aan sproeien van de grasmat zijn wij niet begonnen.  
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● Gehele Agrarische bedrijven, Landbouwgrond, Productierechten 
● Specialist Agrarische Taxaties 
● Adviseur bij Onteigeningen 
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BIJ DE DIENSTEN

Zangavonden Anholtskamp
Dit jaar zullen we weer elke maand een zangavond 
organiseren in de grote zaal van Anholtskamp. Iedereen 
is weer van harte welkom om dit mee te vieren. De 
eerstvolgende is op vrijdagavond 30 september en deze 
avond wordt geleid door ds. Marten Dijkstra.

Eind oktober is de zangavond op de 28e en wordt geleid 
door ds. R. Nijhuis. De avonden beginnen zoals altijd om 
18.45 uur en vanaf 18.30 uur is er thee of koffie. Mocht 
u vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen met Alie Reef, 
tel.nr 06-25440980. Tot ziens en een vriendelijke groet 
van de commissie van de Protestantse Vrouwendienst.

Vooruitzien
Over de buurtdienst in Stokkum en de dankdag voor 
gewas en arbeid kan ik inhoudelijk niet wat melden, 
omdat de voorbereiding daarvan nog plaats moet 
vinden. Of we dan te maken hebben met een nieuwe 
golf van corona en beperkt worden in ons handelen, is 
afwachten. We weten wel dat er in korte tijd veel kan 
veranderen. Voor zover het kerkelijke activiteiten betreft 
biedt de kerkmail en website actuele informatie.

Zoals het nu staat gepland neem ik van maandag 24 
oktober tot en met zondag 30 oktober vrij. Hoe we die 
week in gaan vullen, zullen we zien. In onze vakantie 
hadden we de pech dat we beiden besmet raakten 
met covid-19 en minder konden doen dan we hadden 
gewild. Wat ons later in het jaar te wachten staat? In de 
uitnodiging voor het afscheid van ds. Wim de Jong op 

zondag 11 september staat: God schijnt altijd voldoende 
licht om de volgende stap te zetten. Op de dag dat ik 
deze woorden aanhaal, gaf een meditatieboekje als tekst 
Psalm 119: 105 mee: Uw woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad (NBG 1951).
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra.

IN HERINNERING

Truus Dijkman-Smit 
18 juni 1956 - 19 juli 2022
Nadat ruim een half jaar geleden de ziekte kanker zich 
openbaarde is op 19 juli 2022 Truus Dijkman-Smit 
overleden op de leeftijd van 66 jaar, in het bijzijn van haar 
man Dirk en hun dochters Petra, Heidy en Marleen.

Truus wordt geboren op 18 juni 1956 als Geertruida Smit. 
Ze groeit op te Enter in een warm, hecht en gelovig gezin. 
Na haar komen nog 3 zussen en 2 broers, waarmee ze 
altijd een fijne band heeft gehad. Tevens wonen haar opa 
en oma en een oom bij hen in huis. Ze volleybalt in haar 
jeugd en na de huishoudschool gaat ze aan het werk. 
Eerst in een SRV-wagen, daarna in een supermarkt en 
vervolgens bij de Belastingdienst.

Bij de Zon leert ze Dirk Dijkman kennen en op 3 april 
1981 vindt hun huwelijk plaats. Er is dan een woning bij 
de boerderij aangebouwd aan de Brinkweg 5A en Truus 
helpt naast haar reguliere werk mee op het familiebedrijf.
Dirk en Truus worden de trotse ouders van drie dochters, 
die liefdevol over haar spreken: 
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’Mama was warm, zorgzaam en altijd met ons bezig, maar 
wist ons tijdens vakanties ook aan het werk te zetten.’ Het 
gezin Dijkman is actief met Stokkums Toneel en met de 
voorstellingen in de Kösterskoele. Ook koesteren ze de 
vele vakanties tezamen en de reizen naar Italië, Zuid-Afrika 
en Curaçao, waar hun dochters stagelopen. Truus werkt 
dan als facilitair medewerker bij De Stoevelaar en De 
Wheehof.

Ze heeft graag mensen om zich heen, is gastvrij en 
menigeen voelt zich welkom bij de familie Dijkman. Heel 
blij zijn Truus en Dirk met hun vier kleinkinderen, twee 
keer per week past Truus op hen en zie je haar regelmatig 
met een duo-wandelwagen door Stokkum lopen.

Tegen haar dierbaren zei ze onlangs; ‘Ik ben niet bang 
voor de dood en heb het vertrouwen dat ik op een goede 
plek kom.’ Tijdens haar afscheid hebben de kleinkinderen 
een kaarsje aangestoken voor hun lieve oma en schreef 
Dirk haar naam bij in het Gedachtenisboekje van de kerk. 
Daarna sloot Petra, samen met Heidy en Marleen de 
dienst voor hun moeder af met een heel mooi persoonlijk 
verhaal.

Dat de vele mooie herinneringen aan Truus een troost 
mogen zijn voor Dirk, de kinderen en de kleinkinderen.
Marja Zandjans

Jo Lonink-Dreteler 
22 juli 2022
Op de leeftijd van 86 jaar overleed op 22 juli  Jo Lonink-Dre-
teler van de Larenseweg 14. Tot het laatst toe kon ze 
in haar vertrouwde omgeving blijven, mede mogelijk 
gemaakt door dochter Rita en haar gezin. Daar waar ze 
64 jaar met haar levensmaatje Gerrit had gewoond en 
gewerkt. Want ja, werken kon ze. 

De boerderij was haar lust en leven. Haar laatste woorden 
aan mij waren: ‘Kom ie nog wier?’ De herinneringsdienst 
voor haar leven stond in dat teken: ‘Wier-komn’. Zeer 
regelmatig zal Jo ‘wierkomn’ in de verhalen maar ook in 
karaktertrekken van kinderen en kleinkinderen. Jo was 
een heel trouwe vrouw. Zo belde ze elke morgen haar 
broer Henk in Diepenheim en twee keer per week haar 
vriendin Gerda. Trouw aan het gezin, de boerderij maar 
ook trouw aan zichzelf. Een authentieke persoonlijkheid 
waar je op kon rekenen. Of zoals de kleinkinderen het 

verwoorden: ‘Oma was er altijd’. Daarmee bedoelden ze 
niet alleen dat ze altijd op de boerderij was maar dat ze 
ook altijd voor hen klaarstond. 

In de herinneringsdienst, waar we ook aandacht hadden 
voor het overlijden één jaar eerder van haar schoonzoon 
Gerrit Jimmink, de man van dochter Bea, lazen we uit 
Openbaringen 21. Een mysterieuze blik op de toekomst 
waarin duidelijk wordt dat God Zijn schepselen niet 
loslaat. In dat vertrouwen namen we afscheid van Jo.
ds. Rob. Nijhuis

Mina Nijenhuis-Groot Roessink 
1 augustus 2022
Op 1 augustus overleed Mina Nijenhuis-Groot Roessink 
op 89-jarige leeftijd. Sinds 1985 was ze weduwe van 
Arend Jan Nijenhuis met wie ze in 1956 was getrouwd 
en aan de Stationsweg 12 ging wonen. Mina kwam van 
een boerderij aan de Ensinkgoorsdijk, waar ze op haar 
derde met haar ouders en broer naartoe was verhuisd 
vanuit het Gelderse Hengelo. Een jongere zus werd in 
1943 geboren. 

In die oorlogsjaren werd aan landgenoten onderdak 
geboden, met wie het contact is gebleven. Mina leerde al 
vroeg melken en hielp mee op de boerderij. Later zou ze 
nog wel schoonmaakwerk verrichten op de dorpsschool 
en in bouwketen, maar de meeste tijd was ze gewoon 
thuis. Door een plotselinge hartstilstand overleed Arend 
Jan in 1985. De jongste van hun drie kinderen bleef na 
zijn huwelijk bij haar op het erf wonen. Mina zat bij de 
zendingskrans en was langere tijd ouderling. 

Tot op hoge leeftijd bleef ze actief bezig en betrokken bij 
het wel en wee van haar kinderen, klein- en achterklein-
kinderen. Ze was niet bang uitgevallen, wist goed wat ze 
wilde en van je verwachtte en sprak dat ook uit. In haar 
is een sterke vrouw heengegaan op wie haar familie met 
dank en waardering terugkijkt. MD

Henk Wolters 
3 augustus 2022
Terwijl zijn vrouw Janny op 3 augustus kort voor het 
slapen gaan nog even de hond uitliet op erve Brookjans 
aan de Slagendijk, bleek Henk Wolters in huis te zijn 
gestorven, 74 jaar oud. 
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Dagvoorziening ’t Trefpunt
Als persoonlijke ondersteuning nodig is

Het levensverhaal en de onder-

steuningsbehoefte staat voorop, 

met als doel dat de deelnemer 

zo lang mogelijk thuis, in de 

eigen vertrouwde omgeving, 

kan blijven wonen.

‘t Trefpunt in Anholtskamp is van maandag tot 

en met vrijdag geopend.  Tel. 0547 745 625.

Onze deskundige medewerkers laten u graag 

de mogelijkheden zien.

Anderhalf jaar daarvoor was bij hem darmkanker 
vastgesteld. De ziekte bleek zich later te hebben 
uitgezaaid. Tot zijn 75e had hij nog door willen gaan 
met het persen van gras bij andere boeren, waarna 
pleegzoon Marco dat had mogen overnemen. Laatstgen-
oemde en diens halfzus Christel werden als hun eigen 
kinderen beschouwd. Door hen kregen Henk en Janny 
er zes kleinkinderen bij. Henk was trots op hen allen. Zij 
vormden een rijk bezit, nadat ze in 1999 juist een groot 
verlies hadden geleden, het plotselinge verongelukken 
van hun enig kind Arjan. 

In 1975 was Henks vader overleden, waarna hij de 
ouderlijke boerderij voortzette. In vrije uren zond hij 
piratenmuziek uit. Deze liefhebberij bracht hem bij 
toeval in contact met Janny Reevoord, met wie hij in 1979 
trouwde. Een andere passie was de jacht. Janny raakt in 
hem een zorgzame man kwijt met het hart op de juiste 
plaats, iemand die niet met zijn gevoelens te koop liep, 
maar wel duidelijk liet blijken om wie hij gaf. MD

Harry de Jonge
14 juli 1949 - 9 augustus 2022
Het onverwachte en veel te vroege afscheid van hun 
lieve man en trotse pa en opa, heeft bij Gerrie en haar 
gezin een enorme leegte achtergelaten. Natuurlijk door 
het intense gemis, maar ook omdat Harry - met zijn 
joviale karakter en gulle lach - nooit ónopvallend ergens 
aanwezig kon zijn. Een spontane, eigenwijze gangmaker, 
die overal waar hij kwam, gezelligheid meebracht. 

Toch wist ook hij al sinds zijn jonge jaren dat het leven 
niet altijd vanzelfsprekend was en ook het vlak na de 

geboorte overlijden van hun zoontje Harro raakte hem 
diep. Een verdriet echter waar hij zich niet makkelijk 
over uitte. Liever zocht hij afleiding in de kleine, mooie 
en gewone dingen van alledag, zoals zingen bij het  
Markelo’s mannenkoor, dat op zijn uitvaart voor een 
hartverwarmend muzikaal eerbetoon zorgde. 

Zingen was zijn grote passie. Wat Harry ook hoorde of 
zag, hij wist er altijd een liedje bij. Andere hobby’s waren 
voetbal, biljarten en na een dag hard werken kwam hij 
graag even op verhaal in de Vennebekke. Een harde 
werker inderdaad… meer dan 60 jaar een zeer bevlogen 
stratenmaker, die ook na zijn AOW nog gewoon door 
bleef gaan, alhoewel het langzamerhand toch wat minder 
werken en meer genieten werd. 

In zijn mooie en zelfgebouwde Harry’s house achter in de 
tuin, met de buurt, familie en vrienden… maar natuurlijk 
vooral samen met Gerrie - met wie hij meer dan 42 
jaar getrouwd was -, zijn zonen Martijn en Jean-Paul, 
schoondochters Edmée en Elaine en natuurlijk ook zijn 
kleinkinderen Gwendolyn en Morris, op wie hij apetrots 
was. “Hij was mijn alles”, zei Gerrie en juist de laatste jaren 
waren er zoveel mooie dingen ‘samen’, waar ze intens van 
genoten. Fietsen, een terrasje pakken, weekendjes weg, 
dansen bij Andre Rieu in Maastricht, een kopje koffie in 
de tuin en nog veel meer. 

Sinds dinsdag 9 augustus zijn dat voor altijd herinner-
ingen. Hele dierbare herinneringen aan een lieve, joviale, 
gulle, zorgzame en goedlachse man, die heel erg gemist 
gaat worden.   
Margreet Jansen
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vertelde zijn familie. We wensen Joke, Jan Hendrik & Asré 
en Frederieke & Gerrit veel sterkte toe. 
Marja Zandjans

Bert Hegeman 
17 augustus 2022
De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed                                                                                                                                           
verbazingwekkend krachtig, ‘t is op. Zo is het goed. Ja, 
is het goed wanneer je op 64-jarige leeftijd het aardse 
leven verlaat? Voor Bert Hegeman wel. Rust voor eeuwig, 
dat was waar Bert naar verlangde. En die rust heeft Bert 
gekregen. Op 17 augustus jl. is hij in het hospice rustig 
van ons heengegaan.

Bert groeide op aan de Stationsstraat in Markelo samen 
met zijn broers Henk en Dinant, en is altijd in het ouderlijk 
huis blijven wonen. In zijn jonge jaren was Bert een druk 
baasje, alles ging snel. Zijn grote passie lag bij het instal-
latiewerk en hij werd dan ook een man die op het gebied 
van het loodgieterswerk, elektriciteit, gas en water zijn 
mannetje stond. Bert was enorm secuur. 

Maar Bert was ook een man die er moeite mee kreeg 
zijn weg in de drukke wereld te vinden. Langzaamaan 
begon hij de drukte om zich heen te mijden. Zijn leven 
begon zich meer en meer af te spelen in en om zijn huis. 
Hij hield van structuur en regelmaat en de wijzers van de 
klok gingen voor een groot deel zijn leven bepalen. De 
klok werd zijn beste vriend. 

Bert mocht er nog wel graag af en toe op uit gaan. Hij 
had een voorliefde voor de waterkant en bezocht dan 
ook graag de sluizen in Eefde en Delden. De rust van 
de langzaam voorbij varende schepen, het kabbelende 
water, het gaf Bert de rust waar hij zo naar verlangde. 
Voor zijn naasten, zijn broers met hun gezinnen, laat Bert 
een grote leegte achter. Er is verdriet, er is gemis, maar 
bovenal is er de dankbaarheid dat Bert nu zijn rust heeft. 
De wiezers van ziene klokke bint stille goan stoan. 
Anja Assink – Klein Nagelvoort.

Fenna Nijhof-Withaar 
26 augustus 2022
‘Tevreden en met grote dankbaarheid voor de zorg die 
haar jarenlang omringde,’ zo schreef haar familie op 
haar rouwkaart, nadat hun tante op 26 augustus 2022 
overleed.

Jan Sligman 
19 januari 1940 - 16 augustus 2022
Op 16 augustus 2022 is een markante Markeloer, Jan 
Sligman, op de leeftijd van 82 jaar overleden. Jan wordt 
geboren op 19 januari 1940 als Jan Gerrit Sligman te 
Markelo.

Zijn ouders hebben een groentezaak aan de Grotestraat 
en samen met zijn oudere zus en broer helpt hij als kind 
al mee in de zaak. Hij houdt van zwemmen, schaatsen, 
voetballen en is in zijn jeugd een prima trommelslager. 
Samen met zijn broer Jippe en ook later met zijn vrouw 
Joke, zal hij jarenlang met veel plezier actief zijn voor de 
Boerendansers, in binnen- en buitenland.

Na zijn HBS-periode, als zijn vader ziek wordt, neemt hij het 
venten van hem over. Na een paar jaar gaat hij vervolgens 
studeren in Amsterdam: Duitse taal- en letterkunde, 
waar inmiddels zijn grote liefde Joke Vosman uit Holten 
ook woont en werkt. Na hun huwelijk trekken ze bij Jan 
z’n moeder in aan de Grotestraat 13, waar hun zoon Jan 
Hendrik en dochter Frederieke worden geboren. Tijdens 
zijn afscheidsdienst vertellen zijn kinderen liefdevol over 
hun ‘strenge, maar rechtvaardige vader die altijd in hen 
geïnteresseerd was’. 

Jan heeft eerst twee banen; leraar Duits en medewerker 
bij het GAK. Na studies in Arnhem en opnieuw in 
Amsterdam wordt hij juridisch medewerker. Met z’n 
gezin geniet hij van de vakanties in o.a. Zwitserland en hij 
zet zich in als vrijwilliger bij de Oranjevereniging, jaarlijkse 
optocht, Eierkuuln, Poasboake, Boerderijverlichting, 
Fuchsiatentoonstelling en de Heemkunde.

Nadat Joke en Jan met pensioen zijn genieten ze samen 
van hun vakanties in hun Biod Bambi caravan, houden 
van wandelen met de goastok als ondersteuning en 
bezoeken graag Dixieland muziekevenementen. Ook 
houdt Jan van een goed glas wijn en maakt graag zelf 
wijn van morellen uit eigen tuin. De verhuizing naar de 
Taets van Amerongenstraat blijkt, ondanks de eerdere 
zorgen van Jan, een goed besluit en hij geniet van hun 
uitzicht. Als de ziekte dementie echter toeneemt, wordt 
Jan opgenomen in Anholtskamp. De warme en goede 
verzorging daar, doen hem en zijn dierbaren goed. “Hij 
was een geliefd, bijzonder en gewaardeerd persoon die 
op velen een onuitwisbare indruk heeft gemaakt”, zo 
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Welkom in 
de complete 
supermarkt en 
slijterij voor al 
uw dagelijkse 
boodschappen!

Blankhorst
Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-17.00

Kerkplein 1 // Markelo // T: 0547 364081

plus.nl
2020 2020

Fenna Nijhof-Withaar is geboren in Kampen. Ze trouwde 
in 1973 met haar grote liefde Gerrit Nijhof. Samen 
verhuisden ze naar Bovenkarspel, in West Friesland. 
Het was hun droom om zelf een huis te bouwen en een 
geschikte bouwkavel werd gezocht. Deze werd gevonden 
in Markelo. 37 jaar geleden werd hun huis op Diekink 
naar hun wensen gebouwd, met prachtig uitzicht op de 
Hulpe. Fenna bleek al op jonge leeftijd een ernstige vorm 
van reuma te hebben. Haar man Gerrit zorgde met alle 
liefde voor haar. 

Ze hadden een fijne tijd in Markelo, samen met hun 
trouwe hondjes. Ook genoot ze van het rondreizen met 
de caravan. Het liefst naar Noorwegen. Tot haar grote 
verdriet moest Fenna in 2017 onverwachts afscheid 
nemen van haar man. Omdat ze hulpbehoevend was, 
verhuisde ze naar de Anholtskamp. Naast de liefdevolle 
hulp die ze al jarenlang van mantelzorgers Etty, Dinie en 
Hermien kreeg, ontving ze hier de goede zorg van de 
betrokken medewerkers. Fenna is 89 jaar geworden. 
Pauline Sligman – Schreurs

KERKENRAAD

In gesprek met de familie Bussink
Op 17 augustus was het dan zover, de eerstegespreks 
avond van dit jaar. Deodaat van der Boon ging in het 
bijzijn van een kleine honderd mensen in gesprek met 
Wim, Frank en Robert Bussink, in het bijzonder over het 
traject rond de bedrijfsbeëindiging van de boerderij aan 
de Ovinksweg. Een keuze die zeker niet makkelijk was, 
maar wel met verstand genomen.

Zowel Frank als Robert, de beide zonen, gaven aan de 
boerderij niet voort te willen zetten. Hun besluit werd 
binnen het gezin gerespecteerd. Maar voor Wim werd 
duidelijk dat hij de moeilijke keuze zou moeten maken 
het bedrijf te beeindigen. Als beide jongens hun eigen 
plek elders hebben gevonden hakken Wim en Jannie de 
knoop door en komt er een einde aan het boerenbedrijf.
Tijdens de avond werden er foto’s getoond en kon het 
publiek vragen stellen over het verloop van het gehele 
traject. Bijzonder hierbij was dat Gerrit en Hanna 
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In vertrouwde handen
Ine Veltkamp

Pauline Schreurs

   
www.delaatsteeermarkelo.nl

 

 (0547) 361305

behulpzame gemeenteleden die er voor zorgen dat de 
fruitbakjes bij de mensen terecht komen. De Diaconie 
hoopt ook dit jaar weer op uw hulp te mogen rekenen! 

Protestantse vrouwen dienst
Oliebollen op de zangavond! 
De zangavond van vrijdag 26 augustus had een feestelijk 
tintje. Vóór de pauze hield drs. John Eertink een mooie 
overdenking, na een verhaal verteld te hebben, en zongen 
we bekende liederen. Henk Langenkamp begeleidde 
de liedjes op de piano.Omdat dit het weekend van het 

Dorpsfeest was, werden we in de pauze verrast door 4 
mensen van het bestuur, die heerlijke, warme oliebollen 
kwamen uitdelen. Die liet iedereen zich uiteraard 
geweldig smaken en het was echt een verrassing.

Nadat we samen het Maarkels volkslied hadden 
gezongen, vertrokken de 4 bestuursleden weer naar de 
feesttent. Na de pauze zong Johanna Bekkernens nog 
een liedje in het plat over een haan die te veel at. Gerry 
Berendsen en Sjoke van Zwol zongen samen het refrein, 
dat al gauw door de hele zaal werd meegezongen. We 
sloten de avond af met het zingen van: ‘Waar de blanke 
top der duinen’. Al met al was het een geslaagd zanguurtje. 
Een hartelijke groet van de Protestantse Vrouwen dienst.

Bussink, de ouders van Wim, ook aanwezig waren en 
alles dus vanuit de 3 generaties kon worden belicht. 
Indrukwekkend en emotioneel waren het gesprek en 
de foto rond het vertrek van de laatste koeien van de 
boerderij. Al met al een indrukwekkende avond en zeker 
voor herhaling vatbaar! 

Fruitbakjes oogstdienst 6 november
Ieder jaar in november staat de Oogstdienst op het 
rooster. Tijdens deze viering willen wij als gemeente 
dankbaar zijn voor al hetgeen wij mogen ontvangen. Dit 
jaar is de Oogstdienst op zondag 6 november.
Door een groep vrijwilligers worden fruitbakjes 
samengesteld. Deze fruitbakjes gaan naar gemeen-
teleden van boven de tachtig jaar en naar langdurige 
zieken. Dit is alleen maar mogelijk door de inzet van 
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Hervormde Vrouwen Vereniging
Op woensdag 14 september 
starten we het seizoen met een 
fietstocht richting Laren. Vanaf half 
10 beginnen we met een kop koffie 
bij de Molen van Buursink. Vandaar 
fietsen we met een mooie route 

richting Exel en daarna richting Laren. Bij de Sterren-
wacht Phoenix stappen we even af voor een bezichtiging 
en een mooie uitleg van het zonnestelsel. Daarna fietsen 
we naar restaurant Witkamp voor een lunch en wederom 
met een mooie route richting Markelo. Wij hopen dat het 
weer dan ook nog mooi is en dat er weer veel dames 
meefietsen.

Op donderdag 29 september is onze eerste verenig-
ingsavond. Onze gast is dan Annegreet van Bergen.  
Aanvang 19.30 uur.

Annegreet van Bergen studeerde economie in 
Amsterdam en was als journaliste verbonden aan de 
Volkskrant en Elsevier. Ze is auteur van de bestsellers Het 
goede leven (2018), Gouden jaren (2014) en De lessen van 
burn-out (2000). In het najaar van 2021 verscheen haar 
Gouden jaren scheurkalender 2022 met 365 beknopte 
nieuwe verhalen en evenzovele dagen gespreksstof over 
de tijd van toen.  Zij kan prachtig vertellen over de gouden 
jaren en het goede leven met herkenbare anekdotes. Wij 
hopen weer veel dames te ontmoeten.

Vrijwilligerswerk verandert!
De wereld verandert, en het Nederlands-Vlaams Bijbelge-
nootschap verandert mee. Vorig jaar is het Nederlands 
Bijbelgenootschap samengegaan met het Vlaams 
Bijbelgenootschap: door de krachten te bundelen 
kan meer impact worden behaald in het Nederlandse 
taalgebied. En er is een Kerkrelatieteam opgericht omdat, 
net als andere Bijbelgenootschappen in de wereld, het 
NBG meer wil samenwerken met (lokale) kerken. En het 
vrijwilligerswerk verandert!

De tijd van vrijwilligerswerk waarin mensen zich jaren 
achter elkaar aan een organisatie verbonden, is voorbij.
Bij heel veel goede doelen en andere organisaties 
wordt de trend duidelijk dat mensen zich niet meer als 
algemene vrijwilliger willen binden. Ze willen wel als 
vrijwilliger actief zijn voor een afgebakende periode, 
voor een bepaald project of voor een losse activiteit. Het 
Nederlands Bijbelgenootschap heeft besloten mee te 
gaan met deze maatschappelijke ontwikkeling.

Wie graag als vrijwilliger actief wil zijn, kan zich aanmelden 
als actievrijwilliger door een mail te sturen naar het NBG. 
Dit betekent dat u kunt worden benaderd voor een 
specifieke activiteit, zoals namens het NBG boekhandels 
bezoeken. U kunt ook de website in de gaten houden. 
Hierop worden vacatures (betaald en onbetaald) 
geplaatst. Tenslotte kunt u zich ook aanmelden als 
kerkcontactpersoon, dan blijft u op de hoogte van wat 
het NBG doet voor kerken. En uiteraard blijft de mogeli-
jkheid om donateur te worden en jaarlijks bij te dragen. 
Hiervoor kunt u zelfs een ANBI-overeenkomst afsluiten.

Voor ons als kleine werkgroep in Markelo betekent het 
dat wij onszelf opheffen. Bovenstaande mogelijkheden 
om bij te dragen gelden ook voor ons. En beter, deze 
mogelijkheden zijn niet meer voorbehouden aan een 
klein clubje. Iedereen kan zich inzetten! Doe mee, kies wat 
bij u past en wat binnen uw mogelijkheden ligt. Zo krijgt 
het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
nieuwe handen en voeten. 
Dini Rozendom, Gerrit Beltman, Teuni Hoogendam

Kerk in actie
Voedselhulp en zaden voor het land voor getroffen 
bevolking van Zaporizja

Het geweld in de regio 
rond Zaporizja in 
Oekraïne zwelt steeds 
meer aan nu Rusland 
- na de Donbas - de 

pijlen op dit zuidelijk deel van het land richt. Het wordt 
voor de burgers steeds moeilijker om te overleven: 
voedsel en water zijn schaars. Kerk in Actie helpt de 
getroffen bevolking met voedselpakketten en zaden om 
in hun tuintjes of land in te zaaien. 
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Vluchten kan niet
Door de oorlog is het al maandenlang onrustig rondom 
Zaporizja. Het is een strategisch belangrijk gebied voor 
zowel Oekraïne als Rusland, vooral vanwege de kerncen-
trale. Delen van de regio zijn zelfs al bezet. De Oekraïense 
regering riep de inwoners al eens op het gebied voor hun 
eigen veiligheid te verlaten, maar voor ouderen, gezinnen 
met kleine kinderen en mensen die zorg nodig hebben is 
vluchten geen optie. Het leven in de dorpen in het gebied 
wordt voor hen steeds moeilijker.

Grote nood
De mensen die achterblijven zijn vaak van alle hulp 
verstoken: hun families zijn gevlucht, dus ze hebben 
niemand om op terug te vallen. Zij zijn inmiddels meestal 
afhankelijk van humanitaire hulp. Via partnerorganisatie 
World Partners helpt Kerk in Actie de achtergebleven 
inwoners van Zaporizja en omgeving. Vanuit vier 
distributiecentra in Dubno, Mykolayiv, Kiev en Zaporizja 
worden voedselpakketten samengesteld en daarna 
verdeeld onder de mensen in de dorpen waar de nood 
het grootst is. 

Lokale kerken
Daan Verbaan, relatiebeheerder Oekraïne bij Kerk in 
Actie is enthousiast over de samenwerking: “Omdat 
World Partners al jaren in het gebied werkt, zijn er goede 
contacten met de lokale kerken. Zij spelen een belangrijke 
rol bij het helpen van mensen in nood. Veel kerken 
hebben bijvoorbeeld al lange tijd een gaarkeuken. Kerken 
weten als geen ander waar de hulp nu het hardst nodig 
is en geven ons de adressen van juist die gezinnen door.” 
De afgelopen maanden kregen al 17.500 huishoudens 
regelmatig een voedselpakket. Daar worden zo’n 60.000 
Oekraïners mee geholpen.

MARTINUSHOF

Huiskamertafel 
Nu Corona op z’n retour is kunnen we weer gezellig elke 
donderdagmorgen vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur een 
kopje koffie of thee komen drinken aan de huiskamer-
tafel in de Martinushof. Er zijn altijd mensen aanwezig 
waarmee u een gesprek kunt voeren. Hartelijk welkom!

Ruimte huren
Wilt u een zaal huren voor een bijeenkomst/vergadering/
repetitie/receptie? U kunt ons vrijblijvend bellen voor 
de mogelijkheden op 0547-363890 of mailen met 
martinushof@pkn-markelo.nl

In overleg kan er ook op een ander moment van de 
week gebruik gemaakt worden van een ruimte. Wel 
graag reserveren om teleurstellingen van beide kanten 
te voorkomen. Wij heten u hartelijk welkom in de 
Martinushof!
Hartelijke groet van Anita, Annette, Jettie en Janet.

De deur van de Martinushof is open op:
Maandag: 13.00 – 16.30 en vanaf 19.30 uur.
Dinsdag:    19.00 – 21.30
Woensdag: 19.00 – 21.30
Donderdag:    09.00 – 12.30
Vrijdag:         09.00 – 12.00 

Het Kerkelijk bureau is open op:
Dinsdag:      09.30 – 12.00
Donderdag:  09.30 – 12.00
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MARTINUSHOF
9.30 tot 12.00 uur

ELKE  
 DONDERDAGMORGEN

"Als ook de laatste zorg goed verzorgd moet
zijn! Niets is vanzelfsprekend, 

alles van a tot z geregeld"

Dini Vruwink

 
06-130 33 288  |  Markelo

Ongeacht uw uitvaartverzekering
www.vruwink.nl

die ronduit goedkoop te noemen zijn. Het zoeken wordt 
vergemakkelijkt door het feit dat alles overzichtelijk op 
alfabet en genre staat.
Maak van de gelegenheid gebruik om uw boekenkast 
voordelig aan te vullen. Kom heerlijk op uw gemak 
snuffelen, laat u verrassen en wanneer u dat wenst 
helpen wij u graag. Aan de gezellige koffietafel kunt u 
op uw gemak de boeken inkijken, of alvast beginnen 
met lezen… Voor de kinderen zijn er vele leuke kinder-
boeken of prentenboeken te vinden. Voor ieder kind is 
er daarnaast nog een kleine verrassing bij het afrekenen. 
Wanneer u op zoek bent naar een specifiek boek kunnen 
uw gegevens worden genoteerd, u krijgt dan een belletje 
of mail zodra het boek er is. 

Wilt u graag een beetje extra snuffelen? Op verzoek is 
het mogelijk om ook een kijkje te nemen in de opslag. 
Er is veel mogelijk, en de ongedwongen sfeer maakt dat 
velen de weg naar de Boekenmarkt weten te vinden. We 
kijken nu al terug op een mooie zomer met veel kijkers 
en kopers. Naast mooie ontmoetingen, zijn veel mensen 
blij naar huis gegaan met hun aankopen, iets waar ook 
wij blij mee zijn. 

Waar kunt u de Boekenmarkt vinden? 
In Markelo naast de Martinuskerk in de Martinushof, 
Kerkplein 41. 

BOEKENMARKT

Wij nodigen u van harte uit bij de wekelijkse tweedehands 
Boekenmarkt in de Martinushof. Onze Boekenmarkt is 
werkelijk van alle markten thuis. Alle mogelijke genres 
zijn ruim vertegenwoordigd en iedere week is er volop 
nieuwe inbreng. De Boekenmarkt onderscheidt zich van 
andere boekenmarkten door klantvriendelijkheid, de 
indeling van de ruimte, het enorme aanbod, en de prijzen 
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Wanneer? 
Iedere donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur.  Let 
op: alleen contant betalen, pinautomaten zijn dichtbij.En, 
ruimschoots gratis parkeren in de omgeving!

Gunt u uw boeken een 2e leven? 
Ook uw inbreng is van harte welkom tijdens opening-
stijden. Wist u dat zelfs mensen uit andere provincies 
onze Boekenmarkt weten te vinden? Zelfs hun boeken 
bij ons komen brengen, zodat ze zeker weten dat zowel 
de boeken als de opbrengsten goed terecht komen? U 
kunt de Boekenmarkt volgen via Facebook Martinuskerk 
Markelo. En regelmatig verschijnt er een stukje over de 
Boekenmarkt in het Hofweekblad. 
Graag ontmoeten wij u ook!

KRINGLOOP

Kringloopwinkel opgericht door de fancy-faircommissie 
van de Martinuskerk. De winkel wordt gerund door 
vrijwilligers. De opbrengst van de winkel komt geheel 
ten goede aan het onderhoud en behoud van de 
Martinuskerk en wordt niet gebruikt voor andere activi-
teiten van de kerkgemeenschap.

Kringloopwinkel Martinuskerk is gevestigd aan het 
Pastoriepad, grenzend aan het Kaasplein in het centrum 
van Markelo. U bent van harte welkom op donderdag en 
zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur. Heeft u spullen, 
die u wilt inbrengen? Tijdens openingstijden maar ook 

op afspraak kunt u deze aanbieden. Wanneer het grote 
spullen betreft, graag vooraf even telefonisch contact. Wij 
zijn bereikbaar op telefoonnummer: 06-11 951 057.
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September 2022
wo 14 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt
do 15 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed
vr 16 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven
za 17 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester

zo 18 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan?
ma 19 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel
di 20 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand 
wo 21 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust
do 22 Psalm 128 Voorspoed
vr 23 Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?
za 24 Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes
zo 25 Lucas 16:19-31 Laat jij je overtuigen?
ma 26 Psalm 131 Stil
di 27 1 Koningen 20:1-12 Vrouw en kind in de uitverkoop
wo 28 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid
do 29 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod
vr 30 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld

Oktober 2022 
za 1 Lucas 17:1-10 Geloof je of geloof je het wel?
zo 2 Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen
ma 3 Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar
di 4 Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt
wo 5 Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals ...’
do 6 Lucas 18:18-30 Rijkdom
vr 7 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning
za 8 1 Koningen 21:17-29 Genadig God
zo 9 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’
ma 10 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap
di 11 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer?
wo 12 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen
do 13 Psalm 113 Lof zij de HEER
vr 14 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft!
za 15 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel
zo 16 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet
ma 17 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot
di 18 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer
wo 19 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren
do 20 Lucas 18:31-43 Kom dat zien!
vr 21 Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God
za 22 Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt
zo 23 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond
ma 24 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop
di 25 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten
wo 26 Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer
do 27 Lucas 19:41-48 Emoties
vr 28 Lucas 20:1-8 Geen antwoord
za 29 Lucas 20:9-19 Toch een antwoord
zo 30 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont
ma 31 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet

November 2022
di 1 Psalm 84 Allerheiligen - in Gods huis
wo 2 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer 
do 3 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer
vr 4 2Koningen6:24–7:2 Zondebok 
za 5 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open
zo 6 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht
ma 7 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie?
di 8 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden 
wo 9 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei
do 10 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken
vr 11 2 Koningen 9:30-37 Gekapt 
za 12 Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd
zo 13 Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven

Collecten juni 2022
Datum Totaal Cvk Diaconie Bijzonderheid
5-jun  € 170,80  € 85,40  € 85,40  
5-jun  € 360,90   € 360,90 KIKA, buurtdienst Elsen
12-jun  € 74,25  € 37,13  € 37,13  
19-jun  € 117,00  € 58,80  € 58,80  
24-jun  € 48,00   € 48,00 Zangavond Anholtskamp
26-jun  € 161,50  € 80,75  € 80,75  

 € 49,00  € 24,00 Digitale collecte opbrengsten
Totaal  € 932,45  € 311,08  € 694,98  

BIJBELLEESROOSTER

COLLECTEN & GIFTEN

Collecten juli 2022
Datum Totaal Cvk Diaconie Bijzonderheid
3-jul  € 97,55  € 48,77  € 48,78  
3-jul  € 85,90  € 85,90  Buurtdienst Stokkum
10-jul  € 72,35  € 36,18  € 36,18  
17-jul  € 433,58  € 216,79  € 216,79 Kösterskoeledienst
24-jul  € 162,60  € 81,30  € 81,30  
29-jul  € 49,65   € 49,65 Zangavond Anholtskamp
31-jul  € 175,00  € 87,50  € 87,50  

 € 46,00  € 22,00 Digitale collecte opbrengsten
Totaal  € 1.076,63  € 602,44  € 542,20  

Collecten augustus 2022
Datum Totaal Cvk Diaconie Bijzonderheid

7-aug  € 11,90  € 55,95  € 55,95  
14-aug  € 153,40  € 76,70  € 76,70  
21-aug  € 140,00  € 70,00  € 70,00  
26-aug  € 67,00   € 67,00 zangavond anholtskamp
28-aug  € 65,20  € 32,60  € 32,60  
   € 31,00  € 11,00 digitale collecte opbrengsten

Totaal  € 437,50  € 266,25  € 313,25  

Giften ckv 
Bestemming juni juli augustus
Algemeen  € 10,00  € 60,00  € 100,00 
Kerkdienstgemist   € 50,00  
Zomerprogramma € 250   
Herinrichting kerk    € 20,00 

Totaal € 260  € 110,00  € 120,00 

Giften diaconie 
Bestemming juni juli augustus
Algemeen  € 40,00   
Kerk in Actie/ Hulp aan Oekraïne  € 11,55   € 21,60 
Verjaardagsfonds € 15  € 25,00  € 10,00 
Bloemendienst  € 85,00  € 90,00  € 30,00 

Totaal  € 151,55  € 115,00  € 61,60 
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COLOFON

Zondag 11 september Martinuskerk startzondag
10.00 uur ds. R. Nijhuis, ds. M. Dijkstra, ds. D. v d Boon

Zondag 18 september Martinuskerk    
10.00 uur ds. D. van der Boon

Zondag 25 september Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra

Vrijdag 30 september Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra

Zondag 2 oktober Martinuskerk
10.00 uur mw. F. Venema uit Almelo

Zondag 9 oktober Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon

Zondag 16 oktober Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra

Zondag 23 oktober Martinuskerk
10.00 uur ds. A. Braakman uit Goor

Zondag 23 oktober Stokkum buurtdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra

Vrijdag 28 oktober Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. R. Nijhuis

Zondag 30 oktober Martinuskerk Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren

Woensdag 2 november Brookschole Dankdag 
15.00 uur ds. M. Dijkstra

Zondag 6 november Martinuskerk oogst- gezinsdienst
10.00 uur ds. R. Nijhuis

Zondag 13 november Martinuskerk
10.00 uur ds. D. van der Boon

Zondag 13 november Elsen buurtdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra

Zondag 20 november  Martinuskerk gedachtenisdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra, ds. R. Nijhuis, ds. D. v d Boon

DIENSTEN/ACTIVITEITEN

Protestantse Gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890

Kerkenraad
Preses: Dhr. H.J. Bolink 
Stationsweg 28, 7475 NN Markelo 
Tel: 06-53852090
E-mail: h.bolink27@gmail.com

Scriba: Mw. G. Rabe 
Lochemseweg 20, 7475 PB Markelo 
Tel: 06-51424315
E-mail: scriba@pkn-markelo.nl

Voorgangers 
Ds. M. Dijkstra 
Tolweg 3, 7475 BG Markelo 
Tel: 0547-361238
E-mail: martends@outlook.com
Vrije dagen: maandag en zaterdag

Ds. R. Nijhuis
Stokmansveldweg 14, 7461 BM Rijssen
Tel: 06-53757103
E-mail: r-n@r-n.nl

Ds. D. van der Boon 
De Zuylenkamp 34, 6999 CD Hummelo
Tel: 06-23962861 
E-mail: jadvanderboon@gmail.com

Beheerders
Janet Kurpershoek en Anita Meulman 
Tel: 0547-363890
E-mail: martinushof@pkn-markelo.nl
Aanwezig: donderdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur

Kerkelijk bureau
Ledenadministratie: Gerdien Rabe
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-361242
E-mail: kerkburo@pkn-markelo.nl
Aanwezig: dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur

College van Kerkrentmeesters 
Schrijf uw collectebijdrage over naar de bankrekening van de kerk of van de 
diaconie zoals hieronder vermeld (zet u bij uw overschrijving waarvoor uw gift 
bestemd is).

Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL73RABO0340701153

Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL65RABO034 0700327

Noabers:
Bankrekening: NL59RABO0373724861

Redactie Markelo’s kerkblad
Mevr. D. Klein Horsman, De Hiele 24, 7475 GL Markelo
Tel: 0547-361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45b, 7475 BC Markelo
Tel: 06-11212909

Mevr. B. Dijkink, Stokkumerweg 37, 7475 MS Markelo
Tel. 06-43245113 

Mevr. J. Jambor

Fotografie en vormgeving: 
Fotostudio Markelo

Volgende uitgave op 14 sept 2022 
Inleveren kopij vóór 1 sept 2022 insturen naar kerkblad@pkn-markelo.nl

Advertenties: 
Aanvragen bij het kerkelijk bureau in de Martinushof.

*In verband met de privacy wetgeving (AVG) is herroeping mogelijk. 
Dit houdt in dat u bezwaar kunt maken over het plaatsen van een foto of 
het noemen van een naam zonder toestemming en dat u deze naam 
of foto in de digitale versie kunt laten verwijderen.
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Inname goederen op afspraak
Bel  06 - 11 951 057

hart Alleen met het

kun je goed zien...

Marjan Noteboom
(06) 506 02 431

 
Grotestraat 2 Unit  A

7475 AX Markelo
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Gelijk de maandag na het Dorpsfeest begonnen de 
scholen alweer. De eerste weken zijn altijd een beetje 
spannend, maar voor je het weet is iedereen weer 
gewend. Als het kerkblad bij jullie in de bus ligt is de 
Startzondag al geweest. We hopen er dit jaar met z’n 
allen een mooie zondag van te maken. In deze herfst 
lezen we uit het evangelie van Lucas. 

We horen over Jezus, die op weg gaat naar Jeruzalem. 
Onderweg vinden er bijzondere ontmoetingen plaats en 
vertelt Jezus verhalen. Steeds opnieuw doen die verhalen 
een beroep op de mensen die Jezus tegenkomt en ook 
op de voorlezer die vandaag de verhalen leest. Zo horen 
we bijvoorbeeld het verhaal van de rijke man en de arme 
Lazarus. Mooie verhalen waar we mee aan de gang gaan 
de komende weken. Wij hebben er weer zin in! 

De kindernevendienst is  bijna iedere zondag. We 
beginnen om 10.00 uur in de Martinuskerk. 

Tot dan!
Janneke, Olga en Marlies

Vakantie is weer voorbij! Hebben jullie het fijn gehad? We hadden dit jaar ook echt wel mooi vakantieweer, al 
had-den de planten en het gras wel wat meer water willen krijgen…. Ook het Dorpsfeest was weer gezellig. Altijd 
mooi om iedereen weer te zien en even bij te praten. 

KINDERNEVENDIENST 



Maisoogst, hakselen maar!

Jonge jongens met liefhebberij voor oude 
werktuigen verzamelen zich op een perceel 
mais in Stokkum. Met z’n allen hebben ze 
al een tijdje uitgekeken naar deze dag. Op 
authentieke wijze wordt de mais gehakseld. 
Oude tractoren rijden af en aan om de 
gehakselde mais op te vangen. In de vrije 
uurtjes hebben de jongens gesleuteld aan 
het oude materieel, dat er nu piekfijn bij 
staat. 

Langs de kant van het maisland staat 
een opa te glunderen. De aanblik van de 
maisoogst door Hakselploeg 7 doet hem 
terugdenken aan vroegere tijden. Het 
‘vesperen op het land’; wanneer de vrouw 
des huizes met een flinke mand met koffie 
en brood op de fiets naar het land kwam. 
Een gezellig samenzijn en een welkome 
onderbreking van het harde werken op het 
land... 

In de verte komt een enorme tractor met 
opraapwagen aan.De lokale loonbedrijven 
zijn ook gestart met de maisoogst. Hier 
worden niet zoals vroeger 1 of 2 rijen mais 
door de maishakselaar verpulverd, maar 
minstens 8 rijen mais verdwijnen met gemak 
tussen de enorme scharen en iedere korrel 
wordt geraakt door de korrelkneuzer. Een 
verschil van dag en nacht als we kijken naar 
de ontwikkeling die het materieel heeft 
doorgemaakt. 

Wat mooi is het om de gezichten van de 
jongens te zien, waarop de passie is af te 
lezen. Of de maisoogst nu op authentieke 
wijze of met modern materieel wordt 
geoogst, de maistijd is bijzonder! 


