Met de inval van Russische
soldaten in de Oekraïne op
24 februari is de wereld er
anders uit komen te zien.
Er klinken reacties van ongeloof en verbijstering, van
boosheid en verdriet, om
dat wat niet zou mogen en
toch gebeurt. Mensen zijn
geschokt door wat ze zien
en horen. Er is veel meeleven en er komen allerlei
spontane en georganiseerde hulpacties op gang. Er
is bewondering voor het
verzet van de Oekraïense
bevolking en de moed van
Zelensky. De prijs die zij
ervoor betalen is groot.
Waar zal deze strijd toe
leiden en wat gaan we er
in Nederland nog meer van
merken?

EN NU?

KIEV vóór 24 februari

Op korte termijn zijn de gevolgen al wel duidelijk met de prijsstijging van olie, gas en benzine. Het leven
wordt duurder. Om kosten te besparen houd ik de thermostaat lager dan anders en trek vaker een extra trui
aan in huis. Maar met dat soort maatregelen zal niet iedereen het redden. Naast dit soort effecten zien we
gelukkig ook veel solidariteit en een groot draagvlak voor opvang van vluchtelingen uit Oost-Europa. Dwars
tegen alle oorlogsterreur en misleidende propaganda in tonen mensen zich van een goede kant in de vorm
van praktische hulpvaardigheid. Biddend en zingend hoopt een vrouw uit Nederland zich met haar gezin in de
buurt van Kiev staande te houden, waar ze een bakkerij hebben. Vroeg of laat moet er volgens haar een einde komen aan een regime dat op leugen en bedrog is gestoeld. Vanuit die hoop keerde ook Navalny terug,
onbevreesd voor wat er met hem kon gebeuren.
Je kunt daar respect voor hebben, maar het ook naïef noemen om te vertrouwen op een dergelijke omwenteling, ook al kan Navalny wijzen op inspirerende voorbeelden. Ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren dat Poetin van
het toneel verdwijnt. Zolang hij aan de macht blijft, zal hij door willen werken aan het gedroomde herstel van
een machtig Russisch rijk, waarvan hij zich als de beschermer ziet. Wat hem voor ogen staat en hoe hij tegen de wereld aankijkt, biedt weinig reden tot optimisme.
Begin maart vloog een reclamevliegtuig boven Markelo met de boodschap: ‘Oorlog: niet meer van deze tijd.’
Inderdaad, daar zou ieder weldenkend mens mee instemmen, als het gaat om de oplossing van een conflict,
zeker tegen de achtergrond van het nucleaire arsenaal waarover sommige landen beschikken. Maar helaas
leert de geschiedenis iets anders en blijven er machthebbers die geen middel schuwen om hun doelen te bereiken, zelfs al wil een meerderheid van hun burgers gewoon in vrede leven.
‘Is God met pensioen?’, zo vroeg een vrouw me laatst, in reactie op oorlogen van de laatste tijd. ‘Heeft de
duivel soms vrij spel?’ zo voegde ze eraan toe. Job werd erbij gehaald, een Bijbelboek dat ingaat op het
waarom van allerlei tegenslagen in het licht van Gods aanwezigheid. De Allerhoogste wordt hierin ter verantwoording geroepen, maar het geschrift eindigt ermee dat Job zich uiteindelijk stil houdt tegenover de
Eeuwige. God is groter dan hij kan bevatten en doorgronden. Er zijn geen pasklare antwoorden. Ik doorzie
deze hogere macht evenmin, maar weet geen andere bron op wie ik meer kan bouwen dan deze Ene. Wij
mensen en wat ons drijft krijgen veel ruimte, en dat heeft naast goede ook kwalijke en rampzalige kanten.
Dat laatste geeft al genoeg reden om stil te worden tegenover de Schenker van het leven en dat, wat aan
onze zorg is toevertrouwd.
Mag Vladimir Poetin zich als een verlosser beschouwen, de ware Verlosser heeft een andere naam: Jezus.
Diens doel is een bestaan in vrede. Het heeft Hem zijn leven gekost om die boodschap uit te dragen. Hij
stond er op het laatst alleen voor. Het leek met zijn kruisdood een zinloze missie, tot God Hem volgens de
nieuwtestamentische berichten deed opstaan en zijn volgelingen zich wisten op te richten, als een teken van
hoop.
Hoop? Ja, want zijn verhaal gaat door en zal verder worden ingevuld. MD
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente te Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890
Kerkenraad:
Preses: Dhr. H.J. Bolink, Stationsweg 28,
Markelo, tel. 06-53852090,
E-mail: h.bolink27@gmail.com
Scriba: Mw. G. Rabe, Lochemseweg 20,
Markelo, tel. 06-51424315,
E-mail: scriba@pkn-markelo.nl
Voorgangers:
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3,
Markelo, tel. 0547-361238,
E-mail: martends@outlook.com
vrije dagen: maandag en zaterdag
Ds. R. Nijhuis, Stokmansveldweg 14,
Rijssen, tel. 06-53757103,
E-mail: r-n@r-n.nl
Ds. D. van der Boon, De Zuylenkamp 34,
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 op donderdag- en
vrijdagmorgen 9 -12 uur
Kerkelijk bureau:
Ledenadministratie: Gerdien Rabe
Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242,
E-mail: kerkburo@pkn-markelo.nl
Aanwezig op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL73RABO0340701153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL65RABO034 0700327
Noabers:
Bankrekening: NL59RABO0373724861
Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman,
De Hiele 24, tel. 0547-361709
Mevr. B. Noteboom,
Goorseweg 45b, tel. 06-11212909
Dhr. M.H. van Vrouwerff, Holterweg 15,
Laren (Gld.), tel. 0573-462582
Dhr. F. van Zwol,
Fokkerstraat 4, tel. 0547-362652

Vrijdag 25 maart Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. D. van der Boon
Zondag 27 maart
Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Buurtdienst Stokkum
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Zondag 3 april Martinuskerk
10.00 uur mw. F. Venema uit Almelo
Zondag 10 april Martinuskerk Palmpasen
10.00 uur ds. D. v.d. Boon
19.00 uur ds. A. v.d. Spek WE as a people
Stille week voor pasen Martinuskerk
19.30 uur Op ma, di en wo vesperdiensten
Donderdag 14 april Martinuskerk H. Avondmaal
Witte donderdag
19.30 uur ds. R. Nijhuis
Vrijdag 15 april Goede vrijdag
Martinuskerk
19.30 uur ds. D. v.d. Boon
Anholtskamp
15.00 uur ds. M. Dijkstra
Zaterdag 16 april Martinuskerk Stille zaterdag
21.00 uur ds. M. Dijkstra
Zondag 17 april Martinuskerk Pasen
ENJOY werkt mee aan deze dienst
10.30 uur ds. M. Dijkstra
Zondag 24 april Martinuskerk
10.00 uur ds. S. Bijl uit Groningen
Vrijdag 29 april Anholtskamp zangavond
18.45 uur ds. M. Dijkstra
Zondag 1 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Zondag 8 mei Martinuskerk - Dienst van de vrijheid
Met medewerking van Mannenkoor en ….
10.00 uur ds. R. Nijhuis
Zondag 15 mei Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. D. van der Boon
Zondag 22 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. D. v.d. Boon
U kunt uw collectebijdrage overschrijven naar de
bankrekening van de kerk of van de diaconie zoals ze
hiernaast in het colofon vermeld staan.
Zet u bij uw overschrijving zo nodig wel even waarvoor
uw gift bestemd is?

Fotografie Marjan Noteboom
Volgende uitgave: 18 mei 2022
Inleveren kopij vóór: 5 mei 2022
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl
Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau
in de Martinushof.
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BIJ DE DIENSTEN

We beginnen om 18.30 uur met een kopje koffie of
thee en het duurt tot ong.19.45 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen
met Alie Reef, tel.nr 06-25440980

STILLE WEEK
Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april
zullen de vespers in de Martinuskerk in het teken
staan van de Mattheuspassion.
Dit programma is door de liturgiecommissie al 2
jaar geleden voorbereid, maar kon door de kerksluitingen i.v.m. corona steeds geen doorgang vinden.
Het beloven bijzondere avonden te worden die om
19.30 uur beginnen en ongeveer een half uurtje
duren.

Een vriendelijke groet en tot ziens van de commissie van de Prot. Vrouwendienst.
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 huiskamertafel in
de Martinushof. Er zijn altijd
mensen aanwezig waarmee u een gesprek kunt
voeren.
Hartelijk welkom!

8 MEI DIENST VAN DE VRIJHEID
We hadden deze dienst al twee jaar geleden gepland. 75 jaar vrijheid! Toen kon het niet doorgaan
vanwege corona
en ook afgelopen
jaar niet. Nu kan
het waarschijnlijk
wel maar heeft
deze dienst een heel apart accent vanwege de situatie in Oekraïne. In ieder geval verleent het Markelo’s mannenkoor haar medewerking en misschien
ook nog anderen maar dat is nu nog niet bekend.
Bij het schrijven van deze tekst (13 maart) leven
we in Europa in een oorlogssituatie. Kunnen we
dan een dienst organiseren met het thema ‘vrijheid’?
Ja, juist nu schuilen we bij het Bijbelse verhaal van
alle eeuwen en alle plaatsen. De Bijbel weet alles
van benauwde situaties. Maar er zijn vragen te
over. Welke rol speelt God in onze zoektocht naar
vrijheid?
Komt allen naar de Martinuskerk! De kerk voor alle Markeloërs. Ook als het misschien al een tijdje
geleden is dat je er geweest bent of misschien was
je er nog nooit. Vrijheid gaat ons allemaal aan!
Welkom op 8 mei!
ds. Rob. Nijhuis

MARTIN LUTHER KING DIENST MET PURE
BLACK GOSPEL MUZIEK

Thema: We as a People

Op 10 april wordt er in de Martinuskerk om 19.00
uur een dienst gehouden rondom het inspirerende
levensverhaal van Martin Luther King. Nog steeds
is zijn boodschap over de kracht van de liefde zeer
actueel. Hoe hield hij het vol om de geweldloze
weg te blijven volgen terwijl hij dagelijks bedreigd
werd? Ds. Arjen van der Spek vertolkt de boodschap van Dr. King. De Black Gospel liederen worden door een fantastische band en zangers onder
leiding van Jan Getkate ten gehore gebracht.
Gospels hebben een diepe laag die juist in de tijd
van de slavernij en later van de burgerrechtenbeweging van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, van veel betekenis zijn geweest.
Aan ds. Arjen van der Spek uit Zwartsluis werd de
vraag gesteld: Wat spreekt u nu zo aan in de persoon van Dr Martin Luther King? Hij vertelt er het
volgende over: “De preken van Dr. King spreken
me enorm aan. Daarin gaat het over de vraag: Hoe
vertaal je nu de oproep van Jezus om te leven uit
liefde in de praktijk van alledag. In de tijd van King
was dat heel erg spannend. Want hoe leef je in
liefde als je dagelijks te maken krijgt met haatberichten, bommeldingen en bomaanslagen, als je
kinderen met de dood worden bedreigd? Hij wist
dat het hem eens zijn leven zou kosten en dan toch
doorgaan op de weg van de geweldloosheid, hoe
doe je dat? Hij heeft met zijn beweging van geweldloosheid een enorme verandering teweeggebracht. Nee, de haat is niet verdwenen, en racisme
is er nog steeds, maar zijn invloed is er ook tot op
de huidige dag. En daarom is zijn boodschap ook
zo actueel. Dit verhaal van zijn boodschap verdient
het om verteld te worden. En om dat verhaal te
vertellen zijn de Blackgospel liederen noodzakelijk,
want de spanning die in die liederen ligt, hoort bij
zo’n verhaal. Van der Spek vertelt over de zang:
Het is gelukt om werkelijk 16 fantastische zangers
te vinden die zich de oude liederen hebben eigen
gemaakt. We verheugen ons enorm om de dienst
in Markelo te mogen brengen.

ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP
Op vrijdag 25 maart om 18.45 uur hopen we, na
de lockdown, toch weer te starten met de ‘normale’
zangavonden. Eindelijk weer met bewoners, mensen uit de aanleunwoningen en van ”BUITEN”.
Enkele leden van de Protestantse VrouwenDienst
(PVD) zullen zorgen voor een kopje koffie en mw.
Dini Beuving zal deze avond voorgaan. Henk Langenkamp is de pianist en Herma Bonenkamp zorgt
voor een bijdrage na de pauze.
Op vrijdag 15 april kunnen we ook weer het H.
Avondmaal vieren met de bewoners van Anholtskamp. De dienst is om 15.00 uur met ds. M. Dijkstra.
Op vrijdag 29 april is dan al weer de gewone zangavond om 18.45 uur ook weer met ds. M. Dijkstra.
Dini Izaks zal de bijdrage doen en Jonneke
Adolfsen speelt op de piano.
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‘Hèt’ staat niet stil!
We deden Annie Bomans-Wes op dinsdag 18 januari uitgeleide naar haar laatste rustplaats. Moge de
troost van goede herinneringen de familie en diegenen die haar na stonden bijblijven. (DvdB)

TERUGBLIK EREDIENST ZONDAG 13 MAART
Het was weer eens een bijzondere zondag voor onze geloofsgemeenschap. In een
wereld die bol staat van de
spanning en waarin, naar het
zich laat aanzien, aan de inval
van Rusland in Oekraïne geen
halt is toegeroepen, zijn er
drie nieuwe ambtsdragers
als ouderling tot de kerken-

Op 20 januari overleed Hanna Elkink-Elkink op de
leeftijd van 92 jaar. Sinds 25 april 2019 was ze
weduwe van Johan Elkink met wie ze op 16 maart
1955 was getrouwd. Hij kwam van de Slagendijk,
zij van de Brummelaarsweg, erve VosgezangsJan.
Ze gingen aan de Leusmanweg 16 wonen en
bouwden daar een nieuw bestaan op. Dochter Dienie werd geboren. Wanneer hij als rietdekker op
pad was, zorgde Hanna voor de boerderij en de
huishouding. Zo gingen de jaren voorbij. Dienie
trouwde met Henk Rikkert en kwam in een afzonderlijk gedeelte van de boerderij bij hen te wonen.
In de daarop volgende jaren werden twee kleinzoons geboren, waar ze veel op heeft kunnen passen. Hanna had een luisterend oor, was begripvol,
attent en wijs. Ze was goed in naaien en kleding
verstellen en deed eenvoudig haar werk zonder op
de voorgrond te hoeven treden. Op latere leeftijd
leerde ze nog zwemmen en autorijden. Er zijn enkele reizen naar het buitenland ondernomen, maar
op een gegeven moment was het hun ook goed om
in de buurt te blijven. Kort na het overlijden van
Johan ging zij naar afdeling de Herike op de Anholtskamp, waar ze nog een goede tijd heeft gehad. MD

raad toegetreden.
Bij de geloofsgemeenschap rond de kerk van Markelo mag de vlag wel uit! Wat bijzonder dat dit gebeurt en wat een enthousiast drietal treedt toe!
De dienst was ‘anders dan anders’ in zekere zin.
Marlies, Arne en Jorit hebben in de dienst verteld
waarom zij aan het besturen van onze geloofsgemeenschap hun steentjes willen bijdragen. Het
thema van de dienst was: ‘toekomstbestendig!’

En dat is het op deze manier.

Wijken Noord& Zuid
WIJ GEDENKEN
“’t Is good zo’, zo luiden de woorden op de annonce van het overlijden van Annie Bomans-Wes. Zij
overleed op de afdeling ‘de Hulpe’ van de Anholtskamp op donderdag 13 januari. Annie Bomans
werd 89 jaar.
Annie, haar doopnamen waren
voluit Johanna
Hendrika Wes, werd op 11 oktober 1932 geboren
te Neede. Rond de tijd dat zij de lagere school
moest bezoeken, verhuisde het gezin Wes naar
Markvelde. Eind jaren ’50 leerde Annie Jan Bomans kennen. Na een lange verkering- en verlovingstijd trouwden ze in Juli 1960. Het echtpaar
kwam te wonen in Herike. Zij kregen daar twee
zoons Egbert en Gerrit.
Annie hield eigenlijk niet van uitgaan, bezoek ontving ze des te liever. Ze was blij dat ze met haar
auto bewegingsvrijheid had. Ze deed graag haar
eigen boodschappen. In 2009 kwam Jan te overlijden en waar Annie altijd heel goed voor Jan heeft
kunnen zorgen, leek nu een deel van haar levenstaak te zijn weggevallen. Het leven werd voor haar
nu moeilijker. De laatste jaren namen haar vermogen zich dingen te herinneren en haar zelfredzaamheid in die mate af, dat zij ondanks de goede
zorgen van haar zoon Gerrit en schoondochter Anjo
niet meer aan de Worsinkweg kon blijven wonen.
In ‘de Hulpe’ werd zij met veel aandacht en liefde
verzorgd, maar Annie kon inmiddels wel zeggen:
’t Is good zo…’ Bij deze woorden stonden we bij de
afscheidsdienst stil. Kan het zeggen van: ’t is good
zo…’ staan voor het vertrouwen dat jij het stokje
mag doorgeven dat als jij niet meer kunt doorgaan?

Op 26 januari stierf Hendrika Leunk-Rotman, toen
ze thuis bezig was om het erf aan te vegen. Haar
man Gerrit vond haar toen hij hun hond Kyra
vroeg: ‘Waar is ’t vrouwtje?’. Een paar weken later
zouden ze samen hun nieuw gebouwde huis naast
de bestaande woning aan de Stationsweg betrekken, ’t Moazeveld, precies 31 jaar nadat ze vanuit
zijn ouderlijke adres aan de Kloppertstraat hier
naartoe waren verhuisd.
Hendrika is geboren aan de Enterbroekweg 3. Na
de huishoudschool volgde ze een opleiding tot coupeuse. Later gaf ze zelf naailes en maakte allerhande kleding. Op 20-jarige leeftijd trouwde ze
met Gerrit Leunk. Ze kregen vier kinderen, waarvan een dochtertje na tien dagen overleed. Hendrika deed er schoonmaakwerk bij en was betrokken
bij de Eungs Schöppe, de Vrouwen van Nu, de Folkloristische Vereeniging en ‘t Gebouwtje in Stokkum. Als pastorale medewerker deed ze samen
met Gerrit bezoekwerk. Ze hield met veel passie de
tuin bij. In 2018 overleed haar jongere zus Johanna ter Weele, 64 jaar oud. Hendrika werd 73. Het
afgelopen jaar was ze zonder duidelijke oorzaak
snel vermoeid. Haar onverwachte overlijden is een
groot verlies voor Gerrit, de kinderen Henriët,
Wilco en André en hun gezinnen, voor wie ze er
onvoorwaardelijk was. MD
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Steen en op 18 september 1970 stapten ze samen
in het huwelijksbootje. Ze kregen twee zonen, Gert
en Henry en ze vormden een hecht gezin. Wim
werkte bijna 40 jaar met veel plezier bij Holland
Signaal in Hengelo als technisch tekenaar. Toen hij
met pensioen ging, wist menigeen hem te vinden
voor verschillende klusjes. Ook was hij actief betrokken bij de kerk. Een grote hobby was de
(volks)moestuin en hij maakte prachtige houtsnijwerken.
Wim en Dieka verhuisden in 1998 naar de Wehmekamp. Dit gaf hen de mogelijkheid om de kleinkinderen Luc en Tara van dichtbij te zien opgroeien.
Dieka had in haar laatste levensjaren veel zorg nodig. En op de liefdevolle zorg van haar man kon ze
altijd rekenen. Sinds 2010 woonden ze in Woonzorgcentrum “de Esch”. Na het overlijden van
Dieka in 2013 pakte Wim de draad voorzichtig weer
op, met steun van zijn kinderen en kleinkinderen.
Hij was zelfredzaam en ging in het rond met zijn
auto, de fiets of te voet. Ook genoot hij van de koffiemomenten met zijn buurtgenoten. Op 14 februari overleed Wim Hakkert na een kort gedragen
ziekte op de leeftijd van 87 jaar.
Pauline Schreurs

Op 2 februari overleed Gerrit Krijgsman in zijn
aanleunwoning in de Anholtskamp. Hier was hij in
2011 vanuit Herike naartoe verhuisd. Door zijn
huwelijk met Dina Hoevink was hij op haar
ouderlijke boerderij aan de Worsinkweg komen
wonen. Ze kregen twee kinderen, Henk en Erna.
Gerrit zelf kwam van ‘Brookman’ aan de
Larenseweg, waar hij is opgegroeid met drie
oudere broers en een halfzuster. Gerrit was een
boer met zorg voor het vee en de natuur. Hij ging
mee met de tijd en was bestuurlijk actief. Na
beëindiging van het bedrijf werd de ruimte
verbouwd en kwam Erna erbij te wonen met haar
gezin. Gerrit en Dina leerden dansen en zwemmen
en ondernamen reizen naar het buitenland. Nadat
Dina ongeneeslijk ziek werd en in 1999 overleed,
vond Gerrit in Diny Schreurs-Poliste een nieuwe
levensgezel. Er volgden mooie jaren tot zij begon
te dementeren en in 2014 stierf. Gerrit kreeg last
van hartfalen, maar zijn geest bleef helder en hij
behield zijn humor en levenslust. Hij had als senior
leren omgaan met de computer en maakte
powerpoint presentaties, waarvan er een over zijn
dienstjaren tijdens de uitvaart is getoond. Gerrit is
91 geworden. MD

Op 21 februari is Gerritje Johanna Arendina
Vedders - Roosdom op de leeftijd van 84 jaar in de
Anholtskamp overleden. Gerrie is geboren in de
buurtschap Herike-Elsen. Ze woonde met haar vader, moeder en zus Mina op een boerderij aan de
Herikerweg 27.
Haar vader Berend Jan Roosdom (KoekBerendJan)
had een metsel-aannemersbedrijf. Gerrie vond het
prachtig om met haar vader mee te gaan en bij de
klanten het geld voor de verrichte werkzaamheden
en steigerhout op te halen. In 1965 is ze getrouwd
met Appie Vedders (Appie Lanz). Het echtpaar ging
wonen aan de Traasweg. Ze kregen twee kinderen
Jan en Ria. Later kregen ze drie kleinkinderen. Gerrie hielp mee op de boerderij. Ze hield van feestjes
en visites, ook de kaartavonden vond ze erg gezellig. Het overlijden van zoon Jan in 2013 was een
ingrijpend dieptepunt in het leven van Gerrie en
Appie. In de loop der tijd nam de gezondheid van
zowel Appie als Gerrie af. Op 14 februari 2021 is
Appie overleden. Gerrie bleef eerst nog een tijdje
alleen wonen, maar verhuisde daarna naar de Anholtskamp. Eerst moest ze erg wennen, maar ze
realiseerde zich dat hier goed voor haar werd gezorgd en maakte grapjes met de zorgmedewerkers.
Op 21 februari is ze overleden.
In de dankdienst voor haar leven die plaatsvond op
25 februari in de Martinuskerk hebben we Psalm 23
gelezen. Het is een psalm waar je jezelf aan kan
optrekken, die kracht geeft in tijden van angst en
verdriet. De psalm vertelt van Gods nabijheid en
het vaste vertrouwen op zijn aanwezigheid. Je mag
je veilig voelen door de kracht van de Heer, Die je
draagt waar je ook bent op hoogte- en dieptepunten in jouw leven. Moge de Heer Ria en Arjan en
hun kinderen Arjen, John en Derkjan nabij zijn in
deze moeilijke periode.
ds. Rienke Vedders – Dekker

Op 4 februari overleed op 80-jarige leeftijd Dedy
Pullen-Oplaat wonend aan de Schoolstraat 8. Al
langere tijd kampte ze met gezondsheidsproblemen. Vele Markeloers zullen haar ook gekend hebben van de vele activiteiten waarmee ze zich bezig
hield. Zingen in het kerkkoor, de gymnastiek of
haar eigen wolwinkel Riand (een samentrekking
van de namen van haar zonen Richard en André).
Toen vier jaar geleden haar echtgenoot Mar-Jan
overleed kwam ze er alleen voor te staan en daar
heeft ze het moeilijk mee gehad. Ze genoot van de
kleinkinderen en die liefde was wederzijds!
In de afscheidsdienst, in crematorium Hart van
Berkelland in Haarlo, namen we op 10 februari afscheid van haar. Haar beide zonen spraken treffende woorden over het leven van hun bijzondere
moeder. Centraal in de dienst stond het lied van
Trijntje Oosterhuis: ‘Ken je mij’, een karakteristiek
lied gebaseerd op psalm 139. Aan de hand hiervan
hebben we Dedy proberen te duiden. Wie ze was,
voor zichzelf, voor haar man, haar kinderen en
kleinkinderen en…… voor God.
Dankbaar namen we afscheid van haar in het vaste
vertrouwen dat de Eeuwige haar kent en zich over
haar zal ontfermen. Voor altijd! ds. Rob. Nijhuis

Jan Willem Hakkert, werd geboren als jongste zoon
in een gezin met 3 kinderen in Elsen. Samen met
zijn zussen Janna en Dine genoot hij van een onbezorgde jeugd. Wim kreeg verkering met Dieka
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kleinkinderen, waar hij zo trots op was, terwijl we
gezamenlijk onder begeleiding van een accordeon
“Mien Ooldershoes” zongen. ( GVV )
Op 21 februari overleed Dina Nijkamp-Hakkert, Larenseweg 23 op de leeftijd van 78 jaar. Haar overlijden kwam compleet onverwacht en heeft velen
uit haar omgeving diep geschokt.
Dina werd op 20 april 1943 in het Groenland geboren en kwam met haar huwelijk in 1962 met Henk
Nijkamp aan de Larenseweg te wonen. Zij was een
superlieve moeder en grootmoeder en was van
grote betekenis voor haar kinderen en kleinkinderen. In de jaren ’80 was Dina bestuurslid van de
HVG. De laatste jaren maakte Dina voor de Bid- en
Dankdagdienst in het Markelose Broek, afgewisseld
door Marietje Kranenberg, een passend gedicht.
Deze gedichten werden altijd enorm op prijs gesteld. Tijdens de volkskerstzang ontbrak een gedicht van Dina nooit. Dina keek om zich heen: in
de natuur, het leven op de boerderij, in het dagelijks bestaan zag zij tekenen van datgene waar eigenlijk geen woorden voor zijn: voor God. Haar
gedichten waren prachtige sfeertekeningen op rijm,
met een duidelijke boodschap.
Via haar gedichten wist Dina op bijzondere wijze
het dagelijkse leven te verbinden met het thema
van de kerkdienst. Wat zullen we haar gaan missen! Op maandag 28 februari begeleidden we Dina
naar crematorium Hart van Berkelland te Haarlo,
waar wij haar herdachten.
Moge de troost van vele bijzondere en goede herinneringen meespreken voor haar kinderen en
kleinkinderen bij het verdriet om het gemis van
hun lieve Dina.
(DvdB)

Na een kort ziekbed overleed Arie Vogel op 28 februari in zijn kamer op afdeling ‘De Herike’ in de
Anholtskamp. Sinds 2017 was hij weduwnaar van
Annie Vogel-Eilander met wie hij op een paar weken na 65 jaar getrouwd is geweest. Het gemis van
Annie viel hem zwaar. Ze hadden elkaar in Enschede leren kennen, waar ze beiden zijn opgegroeid.
Arie was toen postbode en werd later werkzaam bij
de textielvereniging, waar hij als medewerker van
de buitendienst bezoeken aflegde bij zieke werknemers. Halverwege de jaren ’60 kochten ze een
stuk grond aan de Winterkamperweg in Markelo,
waar ze met hun vijf kinderen vaak in de weekenden heengingen. Enkele van hen vonden in onze
omgeving hun latere partner. In 1991 verhuisden
ze naar een woning aan de Groenlandsdijk. In 2008
betrokken ze een appartement aan de Noordachtereschweg 3.
Arie is actief geweest in de politiek en bij de kerk.
In Enschede zat hij in de gemeenteraad en was er
diaken. Hier in Markelo is hij ouderling en pastoraal
medewerker geweest. Ik ken hem in die laatste
hoedanigheid en als deelnemer aan een gespreksgroep van oud-kerkenraadsleden. De laatste tijd
verbleef hij op de Anholtskamp vanwege een afnemende gezondheid. Arie is 95 jaar geworden. MD
Op 2 maart overleed Jenny Wennekes – Meijer.
Jenny, een lieve en zorgzame vrouw. In 1952
trouwde ze met haar grote liefde Willy Wennekes.
Toen hun kinderen Arie en Emma oud genoeg waren, ging ze weer aan het werk. Onder andere bij
de V&D en bij Albert Heijn in Holten. Maar ook
stond ze altijd klaar voor haar kinderen en kleinkinderen wanneer het nodig was. Na het werkzame
leven besloot het stel weer in Markelo te gaan wonen, de plek waar Jenny geboren was.
Jenny heeft zich meer dan 25 jaar ingezet als vrijwilligster bij de Anholtskamp. Ze ontving hiervoor
een certificaat om haar te bedanken voor alle jaren
inzet.
In 2017 beleefden Jenny en Willy hun 65 jarige
trouwdag. Deze heugelijke dag werd gevierd met
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook de
burgemeester bezocht het echtpaar om hen te feliciteren met het briljanten huwelijksjubileum.
Na het overlijden van Willy in 2020 bleek dat zelfstandig wonen aan de Göttelaan niet meer haalbaar was. Ze verhuisde naar de voor haar zo bekende Anholtskamp. Hier kreeg ze de liefdevolle
zorg die ze nodig had. Jenny is 89 jaar geworden.
Pauline Schreurs

Op zondag 27 februari overleed in de Anholtskamp
Tonny Jansen op 80-jarige leeftijd in het bijzijn van
zijn vrouw Diny , hun kinderen Alexander, Richard
en Annemarie en zijn zwager Hendrik. Anderhalf
jaar geleden werd hij getroffen door een herseninfarct en kon sindsdien niet meer thuis wonen aan
de Slagendijk. Tonny werd op 17 december 1941 in
Markelo geboren als tweede kind in een bakkersgezin. In zijn werkzame leven was hij gerechtssecretaris in achtereenvolgens Amsterdam, Almelo en
Zutphen. De rode draad in het leven van Tonny en
Diny was hun meer dan 55-jarig lidmaatschap van
de Folkloristische Vereeniging Markelo. Samen
hebben ze genoten van vele optredens in diverse
landen. Tonny was folklorist in hart en nieren en
was actief als dansleider, presentator en zanger.
Op zaterdag 5 maart werd zijn leven in een bijzondere
Afscheidsdienst
herdacht
door
Diny,
(schoon)kinderen en kleinkinderen met het ophalen
van herinneringen en het maken van muziek. Er
werden foto’s van Tonny getoond, en ook een film,
waarin Tonny zijn vaste lied “Dreimölle” ten gehore
bracht. Tonny werd uitgedragen door zijn negen
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KINDERNEVENDIENST
EEN BOEK VAN MENSEN
Tijdens bezoekwerk maakte ik kennis met een
vrouw, die ik niet eerder had bezocht. Ze stond wat
geloof in God betreft open voor het idee dat er wel
iets meer is, maar gaf aan verder niet wat met de
kerk te hebben. ‘Hoe kan het toch dat goede
mensen ongeneeslijk ziek worden, terwijl slechte
mensen in leven blijven?’, zo vroeg ze zich af. Dat
gegeven zette haar aan het denken. Het lijkt op
uitspraken in het boek Prediker, waarvan de
schrijver met dezelfde vragen worstelt. Eén
opmerking bleef me langer bij: Dat de bijbel door
mensen is geschreven. Met andere woorden, wie
zegt dat het waar is wat hier staat? Dat we
rekening mogen houden met menselijke invloed, is
waar, maar maakt dat deze bundeling van
geschriften dan minder geloofwaardig? Ben je
uiteindelijk niet zelf ook een mens, die er vragen
bij stelt? Kortom: wat geldt voor de bijbel geldt ook
voor onszelf. Hoe wij denken, wat wij ergens van
vinden, is net zo goed ook mensenwerk. Nodigt
deze constatering niet uit om je eigen blikveld ter
discussie te stellen en je open te stellen voor wat in
de bijbel wordt aangereikt? MD

De lente komt eraan! In de tuin bloeien al de eerste narcissen en zelfs tulpen laten zich al zien.
Wat fijn dat de kerk weer open is en we weer bij
elkaar kunnen komen in de kindernevendienst. Zeker nu er zoveel gebeurt in de wereld. Inmiddels
zijn we begonnen met het project voor de Veertigdagentijd en Pasen. Altijd een fijne periode in
de kerk, samen toeleven naar Pasen. Ons project
dit jaar heet “Ben je klaar voor het feest?”. Echter op weg naar Pasen is het niet alleen maar
feest. Er gebeurt van alles, net als in onze wereld.
Bij dit project is een gezinsboekje met verhalen,
puzzels en kleurplaten. Het boekje is verkrijgbaar
in de kerk.
Zondag 10 april is het Palmpasen. Dit jaar gaan we
natuurlijk
weer
Palmpasenstokken
maken. Gelukkig kan
het nu weer samen
in de consistorie.
Jullie zijn allemaal
van harte welkom!
De
kindernevendienst is er elke
zondag vanaf 10.00
uur in de Martinuskerk.
Tot dan!

VRIJ
Van maandag 28 maart tot en met zondag 3 april
ben ik vrij van het werk en zal er, wanneer dat
nodig mocht zijn, een beroep op anderen gedaan
moeten worden.
Vriendelijke groet, Marten Dijkstra

College van kerkrentmeesters
Kerkbalans 2022: het
eindresultaat
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen
aan Actie Kerkbalans. Dankzij u kunnen wij een
plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn
én blijven!
We kregen tot nu toe toezeggingen voor een totaal
van €163.405,07. Dit is een mooi bedrag.
Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk
dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog, geef vandaag voor de kerk van morgen!
We zijn blij met dit goede resultaat! Het is ontzettend belangrijk voor het functioneren van onze
plaatselijke kerk. Dit geld stelt ons in staat om een
plek te zijn waar mensen rust en verdieping vinden. Waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we
zorgen voor elkaar en voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Zo hebben we
met elkaar kunnen bouwen aan de toekomst van
de kerk.

Janneke, Naomi, Olga en Marlies
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HERVORMDE VROUWEN VERENIGING.
Uitnodiging
donderdagavond 24 maart
Onze eerstvolgende verenigingsavond is op donderdagavond
24
maart
aanvang
19.30 uur.
Onze gasten zijn vanavond een
vrolijk gezelschap genaamd de “Double2 singers”,
die wij eigenlijk al op onze jubileumsdag voor ons
75 jarig bestaan wilden uitnodigen 2 jaar geleden,
maar helaas kon dat allemaal niet doorgaan.
Double2 is een sprankelende 4-women-band bestaande uit Ingrid, Myrna, Ingrid en Marian. Muziek
en zang is hun grootste passie. Een optreden van
Double2 staat al meer dan 10 jaar garant voor een
sfeervolle avond vol gezelligheid en dansende gasten. Het repertoire is veelzijdig en gevarieerd. Door
met de juiste timing op het publiek in te spelen,
probeert Double2 altijd de juiste snaar te raken.
Double2 heeft repertoire in het Engels, Nederlands,
Duits en Frans.
Double2 heeft in de afgelopen 2 jaren regelmatig
opgetreden als de Andrews Sisters, ondermeer met
de nummers ‘We’ll meet again’ en ‘Lili Marlene’.
Kortom laten wij beginnen met een vrolijke avond
en U bent allen van harte welkom. U hoeft zich niet
meer aan te melden.
Wel hebben wij als bestuur gemeend de avonden in
het vervolg wat vroeger te laten beginnen en wel
om 19.30 uur. Geef dit graag aan een ieder door.

KERKKOOR
Iedereen in Markelo weet dat het Markelo’s kerkkoor al heel lang bestaat.
Om precies te zijn: het koor is opgericht in 1931 en
dat is ruim 90 jaar geleden. Of ze al die jaren elke
week bij elkaar kwamen om te oefenen weet ik
niet, maar ik weet wel dat zelfs in de moeilijke oorlogsjaren 1940-1945 het koor ‘gewoon’ heeft doorgezongen. En niet alleen gezongen, maar ook werden er gezellige feestjes en uitstapjes gemaakt.
Naast optredens in kerken en koorcompetities werd
er ook elke 5 jaar een jubileumconcert gehouden.
Het laatste jubileum (85 jaar) was in 2016 in de
Martinuskerk.
Wat niemand in de 21e eeuw voor mogelijk had
gehouden gebeurde toch: een echte pandemie.
En dat heeft niet bepaald een positieve uitwerking
gehad op het verenigingsleven. Ook het kerkkoor
heeft de afgelopen twee jaar niet of nauwelijks samen kunnen zingen, waardoor ook het 90 jarig jubileum in oktober 2021 niet gevierd kon worden.
Gelukkig kunnen we nu sinds een paar maanden
toch weer samen zingen en hebben het plan opgevat om op 13 mei 2022 ons 90 jarig jubileum te
vieren met een concert in de Martinuskerk.
Het Markelo’s kerkkoor en het a capella koor “CLOSE Company” uit Bathmen denken u een zeer gevarieerd programma van bekende liederen te kunnen laten horen. Ook is er een instrumentale bijdrage van piano en hobo.
Het definitieve programma staat nog niet helemaal
vast maar via het Hofweekblad en Maarkels nieuws
zullen we u op de hoogte houden.
We beginnen het concert om 19.30 uur en om
21.00 uur wordt u nog uitgenodigd voor een hapje
en een drankje in de Martinushof.
Het spreekt vanzelf dat oud-leden en donateurs die
ons vele jaren gesteund hebben van harte welkom
zijn.

Paasavond
Op woensdagavond 13 april wordt onze paasavond
gehouden aanvang 19.30 uur.
Onze gast is deze avond dhr Leyenhorst gepensioneerd kerkelijk werker uit Ruurlo. Dhr. Leijenhorst
heeft een rijke pastorale loopbaan gehad. Hij is al
dertien jaar actief bij de Barchkerk. Daarvóor was
hij onder andere veertien jaar pastoraal werker bij
de hervormde gemeente in Laren. Hij gaat ook wel
eens voor bij een dialectdienst en wil nu voor de
jeugd spiegelverhalen bundelen in een boekje.
Hij zal onze paasavond verzorgen in samenwerking
met Anja den Bakker en Yvonne Beeftink. Zij zullen
meerdere liederen ten gehore brengen.
Wij hopen samen weer op een mooie paasavond en
hopen veel leden te zullen ontmoeten.
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Martinushof Markelo
Boekenmarkt

Er zijn recent uitgebrachte boeken/romans
ingeleverd van o.a. Santa Montefiore, Lucinda Riley
en Corina Bomann. Ook de inbreng van thrillers en
detectiveboeken loopt goed.

Elke donderdagochtend zijn wij
geopend van 09.30 tot 12.00 uur.
Er is weer meer reuring in en om
de Martinushof. Koffiedrinken kan
weer voor de liefhebbers en de
wekelijkse markt zorgt voor de
nodige aanloop. Ondanks de werkzaamheden aan
de Grotestraat mogen we wekelijks vertrouwde en
nieuwe boekenliefhebbers begroeten.
Daar zijn we blij mee.

Uw inbreng van boeken, mits netjes en verkoopbaar,
zijn welkom tijdens onze opening.
In verband met ruimtegebrek is er helaas geen plek
voor
woordenboeken,
studieboeken
en
encyclopedieën.
Onze boeken in de minibieb buiten bij de ingang,
worden regelmatig aangevuld of vervangen.
Let op; alleen contant betalen mogelijk!
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon:
Jolanda van Coeverden tel: 06-12364123
Graag tot ziens op een donderdag!

Via de weggeefhoek hebben we een mooie nieuwe
vitrinekast kunnen vinden. Deze staat in de hal.
De poëzie- en gedichtenboeken hebben hier een
mooie plek gekregen. Ook de streekromans die in de
hal staan bieden een gezellige aanblik samen met
de natuur-, dieren- en reisboeken.

MARTINUSHOF
De deur van de Martinushof open is 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
Kerkelijk bureau is open op:
Dinsdag:
09.30 – 12.00
Donderdag:
09.30 – 12.00

De boekenmarkt beschikt over een grote collectie
oude kinderboeken. Omdat we graag willen dat
boeken die bij ons worden ingeleverd een goede
volgende bestemming/eigenaar krijgen hebben wij
contact gezocht met Stichting ’t Oude Kinderboek
(StOK) uit Lochem. Deze stichting bestaat sinds
1998 en zij vinden dat oude kinderboeken cultureel
erfgoed zijn. Hun collectie bestrijkt voornamelijk de
periode vanaf ongeveer 1880 tot 1990. De stichting
waardeerde het dat zij hun collectie met onze
kinderboeken konden aanvullen. Wij zijn uitgenodigd
voor een tegenbezoek om te zien waar de boeken
een plekje hebben gekregen. Dit is voor ons een
uitgelezen kans om onze boekenmarkt op de kaart te
zetten.

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

Enige tijd geleden zijn wij benaderd door Petrus
Magazine. Dit is een magazine van de protestantse
kerk en komt 4x per jaar uit. In de mei editie
schenken zij in de rubriek “Helpende handen”
aandacht aan kerken die een boekenmarkt
organiseren. Wij vinden het erg bijzonder dat wij
door hen zijn benaderd voor ons verhaal. De
protestantse kerk Markelo is een van de weinige
kerken die een wekelijkse boekenmarkt hebben.
We hebben weer aan een aantal boekverzoeken
kunnen voldoen. Met name de liefhebbers van
Markelo, streek- en Overijsselboeken.
Bent u ook geïnteresseerd in deze boeken? Deze
boekenkast staat in de grote ruimte. En natuurlijk
helpen wij u graag zoeken naar net dat ene speciale
boek.
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Helpen kan met celstraf en boetes bestraft worden.
Van zondag 13 tot en met vrijdag 18 maart bezoekt een
delegatie van de Raad van Kerken in Nederland kerken
en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen
in Griekenland.
Dit land aan de Europese zuidoost grens vangt al jarenlang veel vluchtelingen op, maar voelt zich in de steek
gelaten door de rest van Europa.
De delegatie wil solidariteit betuigen aan Griekse kerken en hulporganisaties.
En de Raad van Kerken wil de situatie van vluchtelingen in Griekenland nadrukkelijk onder de aandacht brengen
van de miljoenen Nederlandse kerkleden en de politici in Den Haag.
De steun aan vluchtelingen staat sterk onder druk.
Vluchtelingen worden geregeld met geweld de grens naar Turkije overgezet en Griekenland heeft wetten uitgevaardigd die hulp aan vluchtelingen met boetes en celstraffen bestraft.

Kom als gemeente in actie
voor Oekraïne!
Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie, roept
plaatselijke kerkelijke gemeenten op om in
actie te komen voor Oekraïne. "Ik denk dat
iedereen geschokt is door wat er in Oekraïne
gebeurt. We voelen ons machteloos. Maar het
geloof geeft de kracht om hoe dan ook het
goede na te streven. Hoe wanhopig de situatie ook is. Daarom roep ik de kerken op om
ook juist nu te laten zien dat we geloven in
delen van wat we ontvangen hebben."

In de frontlinie
Yelena, moeder van drie kinderen, staat ook bij de grensovergang. Haar man moet achterblijven
in Oekraïne. "Hij staat in de frontlinie. De vrouwen van onze familie hebben besloten onze kinderen weg te halen uit het gevaar. Ik verliet mijn woonplaats Cherson en wilde naar mijn zus in
Dnipro gaan. Toen we hoorden dat er in Dnipro ook bommen vielen, moesten we onze plannen
veranderen. We gingen waar de auto ons heen bracht, ik herinner me het grootste deel van de
reis niet meer. Mijn kinderen vroegen waar we heen gingen en ik kon geen antwoord bedenken.
We hoorden dat de Poolse grens volledig geblokkeerd is, dus besloten we de bergen over te steken en te proberen Hongarije te bereiken. Mijn zus is nog onderweg, ik heb geen idee waar zij en
mijn nichtjes zijn. We staan hier al meer dan 5 uur bij deze grenspost, het is koud en mijn kinderen hebben het ijskoud. In alle ellende is het geweldig om te zien dat er hier mensen zijn die
ons helpen. Zelfs alleen al een gesprekje met iemand geeft ons hoop op een betere toekomst.”
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zo 20
ma 21
di 22
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30
do 31
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30
do 31
vr 1
za 2
zo 3
ma 4
di 5
wo 6
do 7
vr 8
za 9
zo 10
ma 11
di 12
wo 13

do 14
vr 15

maart 2022
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49

Christelijke assertiviteit
Wie ogen heeft om te kijken,
moet zien
Lucas 7:1-10
Geloof, hoop en liefde
Lucas 7:11-17
Opwekking
2 Korintiërs 4:1-12
Kwetsbare schatbewaarders
2 Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is tijdelijk
2 Korintiërs 5:6-16
Een open boek
2 Korintiërs 5:17- Het nieuwe is gekomen
6:10
2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf
2 Korintiërs 7:5-16
Oprecht verdriet
Johannes 13:31-38
Heb elkaar lief
Johannes 14:1-14
Vader en Zoon
2 Korintiërs 4:1-12
Kwetsbare schatbewaarders
2 Korintiërs 4:13-5:5 Het zichtbare is tijdelijk
2 Korintiërs 5:6-16
Een open boek
2 Korintiërs 5:17- Het nieuwe is gekomen
6:10
2 Korintiërs 6:11-7:4 Heilig jezelf
2 Korintiërs 7:5-16
Oprecht verdriet
Johannes 13:31-38
Heb elkaar lief
Johannes 14:1-14
Vader en Zoon
april 2022
Johannes 14:15-31
...en Geest
Johannes 15:1-17
Blijvende vrucht
Johannes 15:18-27
De haat van de wereld
Johannes 16:1-11
Zonde, gerechtigheid en
oordeel
Johannes 16:12-24
Verwarring
Johannes 16:25-33
Beeldspraak
Johannes 17:1-12
God kennen is het eeuwige
leven
Johannes 17:13-26
Laat ons één zijn
Jeremia 26:1-9
Een beladen boodschap
Jeremia 26:10-24
Palmzondag- Het lot van Uria
Jeremia 27:1-11
Het juk ondergaan
Jeremia 27:12-22
Misleidende profeten
Jeremia 28:1-17
Krachtmeting

datum
3-nov
7-nov
14-nov
21-nov
21-nov
28-nov
totaal

datum
totaal

totaal
€ 94,50
€ 194,95
€ 133,70
€ 225,95
€ 177,50
€ 151,10
€ 450,00
€ 1.427,70

za 16

Johannes 18:1-27
Johannes 18:28–
19:30
Johannes 19:31-42

zo 17
ma 18
di 19
wo 20
do 21
vr 22
za 23
zo 24

Johannes 20:1-18
Johannes 20:19-31
Jeremia 29:1-9
Jeremia 29:10-23
Jeremia 29:24-32
Psalm 114
Jeremia 30:1-11
Jeremia 30:12–
31:1
ma 25 Jeremia 31:2-14
di 26 Jeremia 31:15-22
wo 27 Jeremia 31:23-30
do 28 Jeremia 31:31-40
vr 29 Jeremia 32:1-15
za 30 Jeremia 32:16-25
mei 2022
zo 1
Jeremia 32:26-44
ma 2 Johannes 21:1-14
di 3
Johannes 21:15-25
wo 4 Psalm 55:1-16
do 5
Psalm 55:17-24
vr 6
Jeremia 33:1-13
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14
zo 15
ma 16
di 17
wo 18

Jeremia 33:14-26
Psalm 77
Jeremia 34:1-7
Jeremia 34:8-22
Jeremia 35:1-11
Jeremia 35:12-19
Jeremia 36:1-13
Jeremia 36:14-26
Jeremia 36:27-32
Psalm 93
Jeremia 37:1-10
Jeremia 37:11-21

Witte Donderdag- Ik ben het…
Goede Vrijdag - Vriend van de
keizer
Stille Zaterdag - Voorbereiding
voor een bijzondere sabbat
Eerste Paasdag - Wie zoek je?
Eerst zien...
Het duurt nog wel even
Hoop voor Jeruzalem
Weerwoord
De dans van de aarde
Geknakt, niet gebroken
Weer als vroeger
Terugkeer
Nieuwe dingen
Opbouw
Eeuwigdurend verbond
Contract voor de toekomst
Duurzaam?
Niets is onmogelijk
Goede raad
Onbeschreven daden
Dodenherdenking - Opgejaagd
Bevrijdingsdag - Vertrouwen
Een keer in het lot van Juda en
Israël
Vervulling van de belofte
Onrust en ontzag
Een vredig einde
Niet meer vrij
Gehoorzame nomaden
Ongehoorzaam volk
Het geschreven woord
Geen berouw
Dubbel verkondigd
Koning
Geen ontkomen aan
Vals beschuldigd

collecten november
cvk
diaconie
bijzonderheid
€ 47,25
€ 47,25
dankdag
€ 97,47
€ 97,48
oogstdienst
€ 66,85
€ 66,85
€ 112,97
€ 112,98
gedachtenisdienst ochtend
€ 88,75
€ 88,75
gedachtenisdienst middag
€ 75,55
€ 75,55
€ 225,00
€ 225,00
digitale collecteopbrengsten
€ 713,84
€ 713,86

collecten december 2021
totaal
cvk
diaconie
bijzonderheid
€ 290,00
€ 145,00
€ 145,00 digitale collecteopbrengsten
€ 290,00
€ 145,00
€ 145,00
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datum
28-jan
30-jan
totaal

totaal
€ 39,30
€ 178,00
€ 120,00
€ 337,30

collecten januari 2022
diaconie
€ 39,30
€ 89,00
€ 89,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 149,00
€ 188,30
cvk

bijzonderheid
zangavond Anholtskamp
digitale collecteopbrengsten

collecten februari 2022
datum
totaal
cvk
diaconie
bijzonderheid
6-feb
€ 276,51
€ 138,25
€ 138,26
13-feb
€ 122,20
€ 61,10
€ 61,10
20-feb
€ 146,10
€ 73,05
€ 73,05
25-feb
€ 32,05
€ 32,50 zangavond anholtskamp
27-feb
€ 171,75
€ 85,87
€ 85,88
€ 43,00
€ 21,50
€ 21,50 digitale collecteopbrengsten
totaal
€ 791,61
€ 379,77
€ 412,29

bestemming
algemeen
fruitbakjes
bloemendienst
Kinderen in de Knel
Elisabethbode
verjaardagsfonds
totaal

bestemming
algemeen
kerkblad
volkskerstzang
totaal

giften diaconie
november
december
€ 20,00
€ 80,00
€ 509,95
€ 10,00
€ 45,00
€ 20,00

januari
€ 10,00
€ 5,00

februari
€ 110,00
€ 20,00

€ 46,90
€ 160,00
€ 734,95

november
€ 25,00

€ 25,00

€ 15,00
€ 125,00

giften cvk
december
€ 415,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 415,00
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€ 40,00
€ 101,90

€ 10,00
€ 10,00
€ 150,00

januari
€ 8,00
€ 40,00

februari
€ 10,00
€ 30,00

€ 48,00

€ 40,00

We as a people!
een memorial
de dromen, de daden en de
nalatenschap van Martin
Luther King in muziek, beeld,
speech, samenzang en gebed
naar gelijkheid voor iedereen.

Zondag 10 april 2022 – 19:00
Martinuskerk Markelo
Kerkplein 41

Voorganger ds. Arjen van der Spek in samenwerking
met de MLK-band & The King Singers.

the march of martin.nl

