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Onze Vader… 
Terwijl oorlog in Oekraïne zijn vernietigend rond waart, terwijl de discussies rondom het stikstofprobleem de 
agrariërs, de regering en de kamers van ons land gegijzeld houden, gaan Nank en ik voor de zoveelste naar 
de Kathedraal van Durham. 
 

Durham is een stadje in het Noorden van Engeland, zo’n 150 
km van de grens met Schotland. Mijn grootmoeder is er in 
1899 geboren en na enorme tragiek in de familie omdat haar 
vader is vermoord, studeert zij cum laude in 1922 af in de 
‘Franse taak en letterkunde aan de universiteit van Durham. 
Ik heb nog steeds in haar Bijbel een foto, waarop zij fier de 
lens in kijkt, met ‘cap and gown’.  
Omdat zij vanwege de ‘Great War’ nooit de kans kreeg om 
‘levend Frans’ te spreken en te horen, gaat zij direct na haar 
afstuderen naar een klooster in Frankrijk, Boulogne sûr Mer, 
voor een zomercursus Frans bij de nonnen. Daar treft zij een 
Nederlandse jongeman die daar eveneens Frans moet leren 

spreken vanwege zijn internationale functie bij zijn werkgever, de Nederlandsche Bank. Adriaan de Jong en 
Elizabeth Lowes ‘matchen’ en zullen een halve eeuw later mijn grootouders worden. 
 
Durham heeft in mijn familie en ook bij Nank en mij altijd een 
warme plek in het hart behouden. In de oude Kathedraal van 
de oude stad kijken de eeuwen op je neer – er hangt, zoals 
Sytze de Vries dat zo beeldend zegt - ‘een wolk van gebeden’ in 
de oude Godshuis. De Kathedraal waarvan de bouw begon rond 
1100, is een typisch voorbeeld van de Engelse ‘early gothic’ – 
een mengeling van romaanse en gotische bouwkunst. Hoeveel 
generaties – ook voorouders van mij – hebben hierin goede en 
in kwade dagen hun geestelijk onderkomen gezocht? Getuigen 
daarvan vind ik in een aparte kapel, waarin de gesneuvelden 
van de ‘Durham Light Infantry (DLI)’ worden herdacht. Ik tel 
hier zo vijf neven van mijn grootmoeder onder de gesneuvelden 
in de ‘Great War’ van 1914-1918. Het was even voor elf uur in 
de morgen toen we het oude Godshuis binnenliepen. Het was er, zoals altijd, al behoorlijk vol met toeristen – 
mensen van over de hele wereld. We liepen naar voren in de kerk en staken een kaarsje aan. Ach, wat moet 
en wil je anders wanneer je zoals telkens weer, geráákt wordt door de ambiance, de stilte, de mensen, de 
herinneringen, de eeuwen...? 
 
En toen gebeurde het. Eén van de geestelijken, die in altijd in de kerk rondlopen en herkenbaar en aan-
spreekbaar zijn, zag ik op de kansel. Bijna direct daarop nam hij, door de uitstekende geluidsinstallatie in ie-
dere hoek verstaanbaar het woord. “Het is aanstonds elf uur. Mag ik u vragen om stilte, waarin een ieder 
wordt uitgenodigd om zich in gedachten te verbinden met mensen in nood. Hier, in dit land, overal in deze 
wereld en in het speciaal met hen die in oorlog zijn in de Oekraïne”. De geestelijke sprak nog enkele woorden 
en de klok van Durham Cathedral sloeg elf uur. Na elf machtige slagen werd het, vanuit die honderden be-
zoekers: STIL. Indrukwekkend is een te klein woord voor de diepe indruk die dit moment op mij maakte. 
Verbondenheid voelde ik tussen al die verschillende mensen uit zovele culturen – de eeuwen keken op ons 
neer en ik snapte: alles mag onder druk staan, er kan nog zoveel gebeuren in deze wereld – maar de Eeuwi-
ge laat niet varen het werk zijner handen. De geestelijke, nog steeds op de kansel, verbrak de stilte. En zette 
in… “Our Father”… “Onze Vader”. Hier gebeurde datgene waar de kerk goed in is: verbinden van mensen on-
der het dak van de Eeuwige.  
 
Onze Vader…  
Dat heb ik opnieuw ervaren: de Kerk is groter dan het gebouw ter plaatse of de kleine geloofsgemeenschap 
in het dorp of in de stad. Verbondenheid; daar gaat het om. Verbondenheid in geloof, hoop en liefde.  
ONZE Vader… 
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Zondag 10 juli Martinuskerk 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
  
Zondag 17 juli Kösterskoele     
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg 
 
Zondag 24 juli Martinuskerk 
10.00 uur ds. D. v d Boon 
 
Vrijdag 29 juli Anholtskamp Zangavond 
18.45 uur mw. M. v d Wal uit Holten 
 
Zondag 31 juli Martinuskerk 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
 
Zondag 7 aug Martinuskerk 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
 
Zondag 14 aug Martinuskerk 
10.00 uur hr. J. Eijkelenboom uit Urk 
 
Zondag 21 aug Martinuskerk 
Afscheid van 3 kinderen van de Kindernevendienst 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
 
Vrijdag 26 aug Anholtskamp Zangavond 
18.45 hr. J. Eertink uit Rijssen   
 
Zondag 28 aug Martinuskerk 
10.00 uur ds. D. v d Boon 
 
Zondag 4 sept Martinuskerk Doopdienst 
10.00 uur ds. R. Nijhuis 
 
Zondag 11 sept Martinuskerk Startzondag 
10.00 uur ds. R. Nijhuis, ds. M. Dijkstra, ds. D. v d Boon 
 
Zondag 18 sept Martinuskerk 
10.00 uur ds. D. v d Boon 
 
Woensdagen 13 en 27 juli en op 10 en 27 augustus 
19.30 uur Zangvonden (zie pagina 4)  
 
Woensdagen 3 en 17 augustus 
19.30 In gesprek met… programma via Nieuwsbrief 
 
Zondag 11 september Martinuskerk 
15.00 uur Concert vrouwenkwartet Cantado 
(zie pagina 9) 
 
 
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?  

 
 
  
 
 
 
 

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 09.00 - 12.00 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 

Fotografie: Fotostudio Markelo 

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

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten en Activiteiten 
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          BIJ DE DIENSTEN 
 
ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP 
Dit jaar zullen we weer elke maand een zang-
avond organiseren in de grote zaal van Anholts-
kamp. Iedereen is weer van harte welkom om dit 
mee te vieren. De eerstvolgende is op vrijdag-
avond 29 juli mei en deze avond wordt geleid door 
de Meinske v d Wal uit Holten, geestelijk verzorger 
van de Biessenplas.  
Eind augustus is de zangavond op de 26e en wordt 
geleid door drs. J. Eertink. 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. 
 
KOELEDIENST 17 JULI 

Op zondag 17 juli, starten we de zomervakantie 
weer met de Kösterskoele dienst, dit is de eerste 
in een reeks van recreatiediensten.  
Dini Beuving-Dannenberg is onze voorgangster. 
Muzikale medewerking wordt verleend door de 
Fanfare en zangeres Janneke Klein Leetink. 
Het thema zal dit keer zijn: Gastvrijheid. 
Dit thema is momenteel wel heel erg actueel, 
i.v.m. de vele gasten uit o.a. Oekraïne die in Mar-
kelo maar ook in onze naaste omgeving worden 
opgevangen. Hoe gastvrij zijn wij richting deze 
mensen, en hoe was dat in de tijd van Jezus? Wa-
ren de mensen toen ook gastvrij? 
We hopen dat u allen deze ochtend onze gast wilt 
zijn. Voor de dienst zal de Fanfare u al muzikaal 
welkom heten. Traditioneel sluiten we de ochtend 
af met koffie/thee en arretjescake. 
Mocht het weer het niet toelaten om de dienst in 
de Koele te laten plaatsvinden, dan verhuizen wij 
naar de kerk. Houdt daarvoor t.z.t. Facebook en 
Maarkelsnieuws in de gaten.  
 
HEILIG AVONDMAAL 
Op zondag 7 augustus hopen we het avondmaal te 
vieren, in de lopende vorm. Regelmatig is er een 
gezin uit Oekraïne aanwezig met enkele van hun 
kinderen, dat in onze gemeenschap een tijdelijk 
onderdak heeft gevonden. Ze zijn al wel bezig met 
les in de Nederlandse taal, maar om hen tegemoet 
te komen laat ik enkele liturgieën via google 
translate omzetten in het Oekraïens, evenals de 
preek. Ik probeer enkele liederen in te voegen 
waarvan ik hoop dat zij ze mee kunnen zingen in  

 
 
hun eigen taal. Met Pinksteren had ik daarvan en-
kele coupletten fonetisch afgedrukt, zodat wij die 
gezamenlijk konden zingen. Zo hoop ik rekening 
te houden met gasten en de eenheid in het geloof 
samen te kunnen vieren. Ieder heeft zo zijn eigen 
gebruiken en opvattingen. Sommigen van daar 
behoren tot de orthodoxe kerk, anderen zijn pro-
testants. Degenen die bij ons kerken behoren tot 
een baptistengemeente. Dan vermoed ik dat de 
doop bij hen pas geschiedt wanneer je volwassen 
bent. Bij ons mogen ook kinderen aan het avond-
maal deelnemen. Ik neem tot uitgangspunt dat ie-
der die zich verbonden weet met Jezus, zich wel-
kom mag weten aan het avondmaal. MD 
 
ER ZIT MUZIEK IN DE MARTINUSKERK! 
De deuren van de kerk staan deze zomer voor ie-
dereen open. Jong en oud is welkom om de kerk 
in de volle breedte te ontdekken. De kerk wil ver-
binden en een ontmoetingsplek zijn voor iedereen. 
In klein comité is een aantrekkelijk zomerpro-
gramma samengesteld met voor elk wat wils.  
Er zijn zangavonden en gespreksavonden. 
 
Zangavonden 
Op de woensdagavonden 13 en 27 juli en op 10 en 
24 augustus worden zangavonden in de kerk ge-
organiseerd. Afgelopen jaar is eenzelfde pro-
gramma georganiseerd. Op deze avonden kan er 
geluisterd worden naar liveoptredens maar ook is 
er de mogelijkheid om samen te zingen van be-
kende nummers. 
13 juli: Het Rijssens Mannenkoor in samenwerking 
met Gerrolt Droogsma. 
27 juli: Een afvaardiging van de Urker Zangers 
10 augustus: Zwier van der Weerd, Wilbert Mar-
gree en Johan Peeters 
27 augustus: Jan van Dijk en Wim Schottink 
 
De avonden beginnen om 19:30. De kaarten voor 
deze avonden zijn te koop bij Boek- en Kantoor-
vakhandel Prins en via kaarten@pk-markelo.nl. De 
kosten voor deze avond zijn €5,- per persoon. 
 
In gesprek met … 
Op de woensdagavonden 3 en 17 augustus gaat 
ds. Deodaat van der Boon in de kerk in gesprek 
met een aantal gasten. Zij geven hun kijk op het 
heden, verleden en de toekomst. De exacte invul-
ling van deze avonden houden we nog een even 
geheim en zal op een later moment bekend wor-
den gemaakt. 
 
STARTDAG SEIZOEN 2022-2023 
Op zondag 11 september is de aftrap van het win-
terseizoen. Het landelijke thema van deze dag is 
‘Aan tafel’. Bij het uitkomen van dit kerkblad moet 
de verdere invulling nog worden uitgewerkt. We 
verwijzen u voor nadere info naar de kerkmail en 
website.  
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VACATURE IN ONZE NOABERGEMEENTE  
DIEPENHEIM 
Wanneer een gemeente vacant is krijgt ze, door-
gaans van een naburige gemeente, ondersteuning 
van een predikant. De kerkenraad van Diepenheim 
heeft een beroep gedaan op de Protestantste Ge-
meente Markelo om als ‘noaber’ te ondersteunen. 
De kerkenraad van Markelo heeft hier positief op 
gereageerd en besloten om ondergetekende af te 
vaardigen als consulent naar Diepenheim.  
Alhoewel ik parttime werk in Markelo is het ook 
niet geheel onlogisch. Enige jaren geleden mocht 
ik een jaar lang, in het kader van mijn opleiding, 
in Diepenheim werken als vicaris (noem het maar 
een lange stage). Dat was voor mij een heel ple-
zierige tijd aldaar. Met enthousiasme zal ik dan 
ook, als Markelose dominee, het consulentschap 
oppakken. De taak van de consulent is beperkt, in 
beginsel ook qua tijd. Hij adviseert de kerkenraad 
en begeleidt het (eventuele) beroepingswerk.  
Het invullen van erediensten en pastoraal werk 
behoort in principe niet tot het takenpakket van de 
consulent. Wel zijn we bereid om, waar mogelijk, 
hier vanuit Markelo mee te denken. 
Op 14 juli zal ik de eerste kerkenraadsvergadering 
in Diepenheim bijwonen en zullen we trachten tot 
afspraken te komen hoe we dit traject verder gaan 
vormgeven. We houden u op de hoogte! 
Ds. Rob. Nijhuis 
 
VAKANTIETIJD MARTINUSHOF EN KERKELIJK 
BUREAU 
Doordat in de zomerperiode de verenigingen en 
koren een zomerstop hebben, zal de Martinushof 
in de maanden juli en augustus beperkt open zijn.  
Iedere donderdagochtend is de deur in elk geval 
open maar in week 29 is het kerkelijk bureau ge-
sloten, dus van maandag 18 juli t/m zondag 24 ju-
li. Wilt u een zaal huren in deze periode voor een 
vergadering o.i.d, dan is dat natuurlijk mogelijk, 
bel of mail ons, (0547-363890/martinushof@pkn-
markelo.nl), dan zorgen wij ervoor dat de deur 
open is.  
 
HUISKAMERTAFEL  
Nu Covid even weg lijkt kunnen we 
nog gezellig elke donderdagmorgen 
vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur een kop-
je koffie of theedrinken aan de huis-
kamertafel in de Martinushof. Ook 
tijdens de zomervakantie. Er zijn altijd mensen 
aanwezig waarmee u een gesprek kunt voeren. 
Hartelijk welkom! 
 
 

 
 
WIJ GEDENKEN 
Onderstaande gedachtenis is abusievelijk niet in 
het vorige kerkblad geplaatst, daarvoor onze ex-
cuses – redactie. 
Op 24 april overleed Jenneken Schreurs-Smit aan 
de Potkamp 3, waar ze vanaf haar geboorte op 5 

augustus 1930 heeft gewoond, als jongste van 
drie zussen. De uitvaart vond plaats bij Herberg 
de Pot, waar ze zelf na haar trouwen regelmatig 
had geholpen in de bediening en met schoonma-
ken en waar haar 91ste verjaardag nog is gevierd. 
Dat ze zo oud zou worden zag er anderhalf jaar 
eerder niet naar uit, maar ze krabbelde toen toch 
weer op. Mede dankzij buren en de niet aflatende 
zorg van haar dochter en schoonzoon is haar wens 
vervuld om thuis te blijven, zelfs na een vorig jaar 
november gebroken heup. Begin 2016 was haar 
man, Henkie Schreurs, op 87-jarige leeftijd ge-
storven na een afnemende gezondheid. Ze hadden 
elkaar bij een toneeluitvoering leren kennen en 
waren in 1955 getrouwd. Ze kregen een zoon en 
dochter, en klein- en achterkleinkinderen. Hun 
huis was een zoete inval van mensen. Onverwach-
te gasten konden zo voor een maaltijd aanschui-
ven. Je moest goed eten van haar en met een uit-
gebreide moestuin was er genoeg voor iedereen. 
Ze hield van mensen om haar heen, deed mee 
met het huisvrouwenorkest en was fanatiek met 
jeu de boules en andere spelen. Moge Jenneken 
vrede kennen. MD  
 
25 mei 1981 – 6 mei 2022 
Marloe Koppejan. Vier weken na het overlijden 
van Leo, moesten Riet, Suzanne, Rolando, Sarah 
en Lisa ook afscheid nemen van hun lieve Marloe. 
Geboren in Limburg en in haar kinderjaren een 
rustig en lief meisje, dat graag binnenspeelde en 
knutselde en liefst wat in de buurt van mama 
bleef. Op haar zesde bleek ze een hersentumor te 
hebben, die nooit helemaal weg te halen zou zijn 
en de toekomst daarom onzeker maakte.  
Een prognose kwam er niet, wel de lieve en hoop-
volle woorden van haar oncoloog… “Marloe heeft 
het geluk dat ze bij jullie geboren is, laat haar ook 
maar mooi oud worden bij jullie”.  
En zo is het ook gegaan… bijna 41 jaar lang, mede 
dankzij de onvoorwaardelijke zorg van Riet.  
Rond haar dertigste raakte Marloe ten gevolge van 
een herseninfarct echter linkszijdig verlamd en 
kwam in een rolstoel terecht. En ook verstandelijk 
werd haar wereldje kleiner, maar Marloe was veel 
meer dan haar ziekte. Op een van de kaartjes die 
de familie de afgelopen verdrietige periode ont-
ving, stond vol liefde geschreven ‘de hemel is een 
mooie, unieke, bijzondere en humoristische ster, 
met sterke eigen voorkeuren rijker’.  
En beter kon je haar niet omschrijven, zei Riet. 
Sinds haar 25e zocht en vond Marloe haar eigen 
plek… in De Parabool in Raalte, het Thomashuis in 
Lichtenvoorde en sinds een jaar of zes geleden bij  
de Stichting J.P. van den Bent, eerst in Goor en de 
laatste twee jaar in Markelo.  
Met Stichting Doe een Wens ging ze naar Disney-
land in Parijs en met haar ouders op vakantie naar 
Aruba, waar haar zus woonde. Ze hield van dolfij-
nen en van Walt Disney video’s, maar ook van 
Zeeland én van de heerlijke Zeeuwse bolussen en 
mosselen. Want lekker eten, dat was Marloe wel 
toevertrouwd. En om haar heen altijd dat warme 
bad van liefde van haar familie… ze gaan haar 
vreselijk missen. Net als de mensen bij wie ze zo-
veel jaren heeft gewoond en die met tranen in de  

Wijken Noord & Zuid 
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ogen afscheid van haar namen. Afscheid van – in-
derdaad - een mooi, humoristisch en uniek mens. 
Iemand die wist wat ze wilde en ook wat ze niet 
wilde. Dag lieve Marloe! Margreet Jansen 
 
Op 16 mei overleed Jan Garssen op de leeftijd van 
bijna 81 jaar. Toen hij vijf jaar terug kanker 
kreeg, kwam hij dankzij een goede conditie in 
aanmerking voor behandelingen. Hij bleef tot kort 
voor zijn sterven geloof houden dat genezing mo-
gelijk was. Juist toen het met hem snel achteruit-
ging, was zijn vrouw Mini Garssen-Wibbelink net 
opgenomen in het ziekenhuis. Een dag nadat zij 
terug mocht keren naar hun woning aan de 
Koelertsweg 3, ging Jan heen. Hij is in Herike op-
gegroeid met twee zussen, waar hun ouders een 
molen, kruidenierszaak en gemengd bedrijf had-
den. Jan ontpopte zich als een zelfredzame man, 
die zich toelegde op het houden van mestkalve-
ren. Hij en Mini kregen een dochter en zoon en 
werden opa en oma van drie kleinzoons. Jan was 
een man met een uitgesproken visie. Hij mocht 
graag discussiëren over handel en politiek en was 
trouw in vriendschappen. In de uitvaartdienst in 
de Martinuskerk lazen we de woorden van Johan-
nes 8: 36 welke bij het huwelijk waren meegege-
ven door ds. Huetink, over de vrijheid die Christus 
schenkt. Op het eind zongen we het lied ‘Wat de 
toekomst brengen moge’. Mogen wij verder gaan 
aan Gods trouwe hand. MD  
 
Op 16 mei overleed mevrouw Hanna Wibbelink-
Lodeweges. Ze verbleef op de Anholtskamp maar 
haar honk was aan de Brummelaarsweg 3. Daar 
waar ze samen met haar man en levensmaatje 
Herman altijd heeft gewoond. Hanna zou op 1 juni 
90 jaar zijn geworden maar zover is het niet ge-
komen. Ze ging heen in alle rust. “Het was goed 
zo’ zei Herman, tevreden en dankbaar terugziende 
op zijn leven met Hanna. 
Ze was een propere vrouw, precies maar ook hu-
moristisch. We namen afscheid van haar in een 
dienst van herinnering op 21 mei in het cremato-
rium te Usselo. Neef Arie vertelde van zijn herin-
neringen aan ‘Haja’ zoals hij haar liefdevol noem-
de. Wat heeft ze veel kleding gemaakt als naai-
ster. Oh nee, ‘coupeuse’ verbeterde mij Herman 
met een glimlach. Niemand had kunnen vermoe-
den dat hun kennismaking midden jaren vijftig op 
de kermis een diepe vriendschap zou betekenen 
van meer dan 60 jaar. En toen kwam het tijdstip 
om Hanna los te laten en toe te vertrouwen aan 
haar Schepper. Daarover spraken we in Usselo We 
gaven Hanna terug aan de Eeuwige in het vaste 
vertrouwen dat Hij haar niet loslaat. Nooit! 
Ds. Rob. Nijhuis 
 
Op 19 mei kwam er vrij onverwacht een einde aan 
het leven van Hannie Hoekstra-Pots. Ze kampte al 
enige jaren met een zwakke gezondheid en ver-
bleef om die reden in het verzorgingshuis de Stoe-
velaar in Goor. Vorig jaar overleed haar moeder, 
Dina Pots-Scholte in ’t Hoff, afkomstig van de Rijs-
senseweg. Hannie was sinds 2017 weduwe van 
Harry Hoekstra, bekend van zijn werk in de ge-
meentelijke politiek. Ze hadden geen kinderen. 

Naast enkele anderen, was het vooral haar broer 
Johan, die met zijn gezin naar Hannie omkeek in 
de periode dat zij zichzelf niet meer goed kon red-
den. Van een actieve, levenslustige vrouw was 
Hannie veranderd in een vrouw, die zich terugtrok 
op haarzelf. Ze miste haar man, hun woning aan 
de Hardenbergstraat, de vaste campingplaats aan 
het water bij Kampen, en haar Siamese katten. 
Oud-collega’s bij Roosdom-Tijhuis herinneren haar 
als een lieve, sociale vrouw. De uitvaart vond naar 
haar wens plaats in het crematorium te Usselo. 
Hier zijn gedeelten aangehaald uit de Psalmen 
over Gods liefde en trouw, dat Hij ons kent, weet 
wat er in ons omgaat en het goede schenkt. Moge 
Hannie de rust en vrede hebben ontvangen, waar 
ze zo naar verlangde. Hannie is 76 jaar geworden. 
MD 
 
 
 
 

‘Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
Zijn hart heeft voor ons geklopt, 
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht, 
Jouw liefde en jouw warmte liet je achter hier 
bij ons’ 

 
Tim van Driel is op 8 augustus 1974 geboren in 
Den Haag, als middelste in een gezin met 3 kin-
deren. Tim had als jongen veel streken; hij zocht 
de grenzen wel op. Toen Tim Marjolein ontmoette 
was het liefde op het eerste gezicht.  
Marjolein verhuisde naar Den Haag om bij Tim te 
kunnen zijn. Op de mooie datum 22-02-2000 zijn 
ze getrouwd. Marjolein was toen hoogzwanger van 
Sanne. Het was een intiem moment van hen sa-
men. In 2006 zijn ze naar Markelo verhuisd. Daar 
zijn hun dochters Vlinder en Maartje geboren. Hun 
gezin was compleet. Tim was een echte meiden-
vader: Hij vlocht zonder problemen de haren van 
de meisjes in en met zijn grote handen kon hij 
zelfs de kleinste oorbelletjes in krijgen. Tim werkte  
bij Schuitemaker, machinebouw. Hij heeft daar 
veel functies gehad en nu zat hij in de afbouw. Hij 
had het naar zijn zin op zijn werk, vooral met zijn 
collega’s. Ook in zijn werk komt zijn trouw en 
loyaliteit terug; op Tim kon je bouwen. In de 
weekenden was Tim vaak te vinden op de cam-
ping. Als er een klusje te doen was, stond Tim 
voor je klaar. En was er niet veel te doen; dan 
deed ie heerlijk niets. Op koningsdag gebeurde 
het ondenkbare; Tim blijkt ongeneeslijk ziek. De 
vijf weken die erop volgden is het gezin bij elkaar 
en nemen ze heel bewust afscheid. Op 1 juni is 
Tim voor eeuwig gaan slapen. Inge van Sommeren 
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TERUG VAN VAKANTIE 
Wanneer dit kerkblad verschijnt hoop ik de werk-
zaamheden weer te hebben hervat. Wij hadden 
deze zomer onze vakantie geboekt op Texel, het  
eiland waar Aafke is geboren. De afgelopen twee 
jaar zaten we bij een schapenhouder tussen Den 
Burg en Den Hoorn.  
Aangezien deze met zijn camping was gestopt, 
zijn we even verderop gaan staan, op het terrein 
waar eerder boer Jan verbleef van het programma  
‘Boer zoekt vrouw’. Zo veranderen zaken, net zo-
als we in onze kerk meemaken met bijvoorbeeld  

 
het stoppen van het kerkkoor of het vertrek van 
Frits van Zwol bij de redactie van het kerkblad. 
Ook al kun je met dankbaarheid terugzien op een 
mooie periode, toch is het jammer dat zulk een 
afscheid plaatsvindt en dat bepaalde zaken ver-
dwijnen. Maar de Martinuskerk staat er nog en is 
open. Nu is het aan anderen om op hun wijze mee 
invulling te geven aan activiteiten op kerkelijk erf. 
Opdat de kerk als geheel een levende gemeen-
schap is en blijft. Wie staat erop?  
 
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra 

 
BIJBELZONDAG VERPLAATST NAAR JANUARI 2023  
Elk jaar vieren we Bijbelzondag: een zondag om stil te staan bij het fan-
tastische feit dat we een Bijbel hebben. Dit jaar vieren we Bijbelzondag 
niet meer in oktober, maar pas op 15 januari 2023. Door Bijbelzondag 
naar januari te verplaatsen sluiten we aan bij de 'Zondag van Gods 
Woord' die altijd op de derde zondag van januari gevierd wordt. Met de-
ze verplaatsing van oktober naar januari hopen we ook tegemoet te komen aan kerken die aangeven dat er 
in oktober al veel bijzondere zondagen zijn, waardoor het vieren van Bijbelzondag niet altijd even goed uit-
kwam. Na de zomer worden kerken nader geïnformeerd rond thema en materialen. 
 
KINDERNEVENDIENST 

Heerlijk nog eventjes en de zomervakantie gaat 
beginnen. Wat gaan jullie doen? Kamperen in Ne-
derland of misschien wel in het buitenland, genie-
ten van het strand, dagje dierentuin. Het maakt 
niet uit, gezellig samen zijn is al fijn.  
 
De laatste weken hebben we in de KND het ver-
haal verteld van Ruth en Naomi. Een mooi verhaal 
over waar je thuis bent en waar je je thuis voelt. 
Ook een verhaal over elkaar helpen en eerlijk zijn. 
Het programma voor de komende zondagen blijft 
nog even een verrassing, maar is elke week te le-
zen in de kerkmail. Het kan in de zomervakantie 
voorkomen dat er misschien geen KND-leiding 
aanwezig is. In de kast in de consistorie staat een 

bak met kleurboeken, puzzelboekjes, potloden en stiften. Deze kunnen jullie pakken en meenemen in de kerk.   
Voor de kinderen van groep 8 is het nog een weekje op school. Nog even de laatste puntjes op de i zetten voor een 
prachtige musical en genieten van de laatste schooldag. Dit jaar zitten er 3 kinderen van de KND in groep 8, namelijk 
Rutger, Sarah en Eline. In de Eredienst van zondag 21 augustus gaan we natuurlijk geen afscheid van ze nemen, maar 
ze succes en een leuke tijd op het voortgezet onderwijs wensen. Ds. Dijkstra gaat voor in deze dienst. Iedereen is van 
harte welkom! 
 
De startzondag is dit jaar op 11 september. We zijn bezig met een leuk programma voor jong en oud. Zet het maar 
vast in de agenda. 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie! 
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ERGSTE HONGER SINDS 40 JAAR IN OOST-
AFRIKA: HET GAAT NU OM LEVEN OF DOOD 
 
Extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering komen in Afrika steeds vaker voor, en 
ze worden steeds heviger. De situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar 
lang geen druppel regen is gevallen, is voor meer dan 23 miljoen mensen dramatisch. Elke 48 seconden 
sterft iemand aan de gevolgen van voedselgebrek. En dat terwijl dit continent het minst bijdraagt aan de op-
warming van de aarde. Via het internationaal kerkelijk netwerk helpt Kerk in Actie de getroffen bevolking 
met water, voedsel en medicijnen. Er worden tanks geïnstalleerd om water op te slaan dat met vrachtauto’s 
zal worden aangevoerd. Ook dieren worden geholpen met o.a. water, want zij zijn immers voor veel mensen 
hun inkomstenbron.  
 
DE SITUATIE IS ECHT URGENT  
Via de lokale kerken in het gebied kan Kerk in Actie snel ter plaatse hulp bieden. De oorlog in Oekraïne heeft 
daarbij ook vergaande gevolgen: voedselprijzen stijgen en de graanexport naar de Hoorn van Afrika stag-
neert. Veel mensen raken afhankelijk van voedselhulp. 
De Ethiopische kerk en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich 
aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe ge-
wassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. De kerk kent de mensen en weet wie er het meest drin-
gend hulp nodig heeft.  
 
Door te geven, maken wij voor hen het verschil: NL89ABNA0457457457 of     
Diakonie Martinuskerk Markelo: NL65RABO0340700327 t.b.v. Kerk in Actie Honger in Afrika 
 
“Uw bijdrage betekent voor hen het verschil tussen leven en dood.” 
 
POSTZEGELS, ANSICHT- EN GEBOORTEKAARTEN, DAT IS GEEN OUD-PAPIER! 
Voor Kerkinactie kunt u postzegels, ansicht- en geboortekaarten sparen en in-
leveren in de Martinushof. Als een van de kerkmensen naar Utrecht gaat dan 
worden de dozen daar afgeleverd. Nee, niet als oud-papier, maar als handels-
waar. Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, 
kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoop-
adressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. 
De ansicht- en geboortekaarten worden verkocht aan verzamelaars op beurzen 
en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.  In 2021 was de op-
brengst ruim € 17.000  
NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte 
voor adres en postzegel, dat zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. Bijna alle dubbele kaarten 
en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier, al is er momenteel nog wel handel 
in dubbele kaarten van Anton Pieck. 

 
Ook oude mobieltjes, cartridges en toners zijn geld waard. 
Wanneer u een nieuw mobieltje heeft gekocht dan kunt u het oude natuurlijk weggeven aan iemand die er 
nog wel tevreden mee is, maar als er niemand is die het wil hebben, weten wij nog wel een goede bestem-
ming! Dat geldt ook voor lege toner-cassettes en cartridges, want die kunnen opnieuw gevuld worden. Lever 
ze in bij de Martinushof. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor de in-
geleverde telefoons of cartridges een vergoeding. Wij zorgen dat de spullen goed terecht komen.  
In 2021 bracht dat ruim € 3.000 op.  
 
Werkgroep ZWO/Kerk in Actie 
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CONCERT VROUWENKWARTET CANTADO 
 
Paula Adolfsen, alt, Ine Adolfsen, sopraan, Elsbeth Adolfsen, 
mezzosopraan en Jonneke Adolfsen, mezzosopraan voeren in 
september 2022 Cantado op Kerkenpad uit.  
 
In dit programma staat de componist Henry Purcell centraal. 
Zijn liederen zijn voor onze muzikale jeugdherinneringen van 
grote betekenis: thuis werden ze met grote regelmaat gezon-
gen bij de piano. Doordat onze vader predikant was, woonden 
we altijd dichtbij en zelfs een beetje ín de kerk. Reden voor 
ons om ruim twintig jaar na zijn overlijden in vier van 'zijn' 
kerken een concert te verzorgen. We worden op piano bege-
leid door Merel Adolfsen. Meer informatie kunt u vinden op: 
www.cantado.jouwweb.nl.  
 
Hier kunt u ook kaarten reserveren als u het concert op 11 
september 2022 om 15.00 uur wilt bijwonen in de Martinus-
kerk.  
 
Kaarten kosten € 10,00 per stuk. 
 

Collecten mei 2022 
Datum Totaal Cvk Diaconie Bijzonderheid 

1-mei  € 134,55   € 27,28   € 27,27    
8-mei  € 343,10   € 171,55   € 171,55  Bevrijdingsdienst 

15-mei  € 101,50   € 50,75   € 50,75    
22-mei  € 119,50   € 59,75   € 59,75    
26-mei  € 59,00   € 29,50   € 29,50  Hemelvaartsdag 

27-mei  € 46,85     € 46,85  
Zangavond  
Anholtskamp 

29-mei  € 206,15   € 103,07   € 103,08    

     € 74,50   € 59,50  
Digitale collecte 
opbrengsten 

Totaal  € 1.010,65   € 516,40   € 548,25    

Giften diaconie  
Bestemming Mei 

Algemeen  € 75,00  
Kerk in Actie/ Hulp aan 
Oekraïne  € 21,32  
Bloemendienst  € 50,00  

Totaal  € 146,32  

   
Giften cvk 

Bestemming Mei 
Verjaardag fonds € 20,00 

Totaal € 20,00 
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 juli 2022  
zo 10  1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en 

krachtige koning 
ma 11 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer 
di 12 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek? 
wo 13 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven 
do 14 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed 
vr 15 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid 
za 16 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid 
zo 17 Psalm 15 De volmaakte le-

vensweg 
ma 18 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 

maanden 
di 19 1 Koningen 5:1-14 Overvloed  
wo 20 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura 
do 21 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER 
vr 22 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel 
za 23 Psalm 141 Op U richt ik mijn 

ogen 
zo 24 Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 
ma 25 Lucas 11:14-28 Met stomheid gesla-

gen? 
di 26 Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 
wo 27 Psalm 70 Kom spoedig! 
do 28 Lucas 11:37-44 Wat verdient schoon-

heidsprijs? 
vr 29 Lucas 11:45-54 Hypocrisie 
za 30 Lucas 12:1-12 Wat de Geest je in-

geeft 
zo 31 Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 
 augustus 2022  
ma 1 Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 
di 2 Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar 

niet onverwacht 
wo 3 Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 
do 4 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het pa-

leis 
vr 5 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend 

vakmanschap 
za 6 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg be-

kleed 
zo 7 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing  
ma 8 1 Koningen 8:1-11 Inwijding 
di 9 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitge-

komen 
wo 10 1 Koningen 8:22-32 Salomo's gebed 
do 11 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de 

vreemdeling 
vr 12 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeru-

zalem 
za 13 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeof-

fer 
zo 14 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ont-

gaan 
ma 15 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard... 
di 16 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend be-

zoek  
wo 17 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijk-

dom 
do 18 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar 

blinkt 
vr 19 Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je ei-

gen oog 
za 20 Lucas 13:10-21 Klein begin 
zo 21 Lucas 13:22-30 Wie gered worden 

ma 22 Lucas 13:31-35 Drie dagen 
di 23 Psalm 112 De mens met ontzag 

voor God 
wo 24 1 Koningen 11:1-13 Salomo's harem 
do 25 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders 
vr 26 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang 

gezet 
za 27 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed 
zo 28 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout 
ma 29 1 Koningen 12:33–

13:10 
Een naamloze man 
van God 

di 30 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een colle-
ga 

wo 31 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder... 
 september 2022  
do 1 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen 

voor God 
vr 2 Lucas 14:1-11 Uitnodigen 
za 3 Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 
zo 4 Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen? 
ma 5 Psalm 143 Als alles duister is... 
di 6 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van 

goud 
wo 7 1 Koningen 15:1-8 Niet als David 
do 8 1 Koningen 15:9-24 Net als David 
vr 9 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige konin-

gen 
za 10 1 Koningen 16:8-22 Chaos  
zo 11 Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 
ma 12 Lucas 15:11-32 De wachtende vader 
di 13 Psalm 142 Totale overgave 
wo 14 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt 
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90-JARIG JUBILEUMCONCERT VAN HET MARKELO’S KERKKOOR 

Ja, u leest het goed, 90 jaar en zoals u vast al weet hebben wij 
de 100 niet gehaald. Dat is jammer maar een een maand voor 
ons jubileumconcert op 13 mei 2022 lieten veel leden weten dat 
men om verschillende redenen, meestal vanwege leeftijd, wil-
den stoppen als lid. Tijdens een algemene ledenvergadering is 
er een stemming gehouden waaruit bleek dat ongeveer de helft 
van de 24 koorleden ging stoppen, waarna het bestuur helaas 
niet anders kon dan het besluit nemen om het koor op te hef-
fen. 
 
Toch heeft het koor een fantastisch mooi afscheidsconcert ge-
geven met als motto: “Met een lach en een traan”. Onder lei-
ding van onze dirigent Marianne Weenink, piano door Roel 

Praas, hobospel van Ira Wunnekink en samen met het à capella koor Close Company uit Bathmen onder 
leiding van Jurrien Zaagman hebben de vele bezoekers en ook het koor, genoten. Vriend en vijand waren het 
daarover eens dat het koor op een hoogtepunt gestopt is… Tijdens de afscheidsreceptie in de Martinushof zijn 
ook veel lovende woorden gesproken en cadeaus gegeven. Van de kerkenraad kreeg het koor een High Tea 
aangeboden in de Hoestinkhof. Op maandagmiddag 27 juni hebben we daar erg van genoten bij een gezellig 
samenzijn met overheerlijke hapjes en thee of koffie, wat door een flinke regenbui lekker lang duurde! 
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AFSCHEID FRITS VAN ZWOL 
In 2004 kwamen Frits en Sjoke 
van Zwol vanuit Bunschoten in 
Markelo wonen en omdat er maar 
één kerk in Markelo is, sloten zij 
zich aan bij deze kerk. Vrij snel 
werden ze lid van het kerkkoor en 
stroomden ze het kerkelijk ge-
beuren in. Frits was breed inzet-
baar. Hij is tenor maar als er geen 
bassen genoeg waren schoof hij 
een plekje op. Ook is hij een aan-
tal jaren penningmeester ge-
weest. Meerdere functies op het 
kerkelijk erf werden door hem 
aanvaard. Zo werden ze beide al 
snel lid van de werkgroep Zen-
ding Werelddiaconaat en Ontwik-
kelingssamenwerking in Markelo. 
 
Gezien zijn werkervaring is Frits 
al snel gevraagd om mee te wer-
ken aan diverse onderdelen in het kerkelijk gebeuren. Kerktelefoon en later kerkradio werden al snel in me-
nig huiskamer geïnstalleerd. Zo kwam ook het kerkblad in beeld. In die tijd gingen we over van knippen en 
plakken naar de floppy's.  Eind 2005 werd je als redactielid toegevoegd. Ook bij de proefdrukcontrole bij de 
drukker werd je ingedeeld.  
 
Frits vond dat de kerk toch een aansluiting op het internet moest krijgen met daarbij een website en E-
mailadressen. Ook het kerkblad werd uitgebreid met een E-mailadres en konden de diverse onderdelen per 
mail aangeleverd worden. Al deze veranderingen waren wind op de molen van Frits. Vele uren in het week-
end werden besteed aan het kerkblad om deze op orde te krijgen om op maandagmorgen op tijd bij de druk-
ker aan te leveren. 
 
De mensen die kopij moesten aanleveren waren gewend dat ze op het laatste moment nog wel iets konden 
inleveren. We hebben hem diverse keren gewaarschuwd om donderdagmorgen als deadline te gebruiken 
maar jij zag soms wel wat te vaak door de vingers. Sjoke was het waarschijnlijk niet altijd met je eens. We 
hoorden diverse keren dat het weekend zo voorbij was. 
 
Het was elke maand weer een strijd om alles naar ons genoegen voor elkaar te krijgen. Het botste soms ook 
wel. Ries van Vrouwerff maakte van de ingestuurde kopij goed leesbaar Nederlands. Ook op de vergaderin-
gen was Ries zo veel mogelijk aanwezig. Sinds zijn verhuizing gaat de proefdrukcontrole per E-mail. 
Enkele kerkbladen zijn tot stand gekomen in de vakantie van Frits. Hij paste zijn vakanties wel zo veel moge-
lijk aan. 
 
De afgelopen jaren is hij ook nog Diaken en Kerkrentmeester geweest en heeft hij ervoor gezorgd dat het 
dak van de Martinushof door zonnepanelen werden bedekt. In samenwerking met de Onderhoudsclub van de 
kerk kwamen er in de kerk ledlampen. De Martinuskerk is deels een Groene kerk! 
 
Dini en Betty 
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MARTINUSHOF MARKELO BOEKENMARKT 
Van harte welkom bij de Boekenmarkt in de Martinushof.  
Elke donderdagochtend zijn wij geopend van 09.30 tot  
12.00 uur voor alle boekenliefhebbers. Voor de koffie- 
liefhebber is de gezellige huiskamer geopend waar ook  
gelegenheid is voor een gezellig praatje.  
 
In het kerkblad van april-mei hebben we geschreven  
dat we zijn geïnterviewd door Petrus Magazine. Het  
blad is intussen uitgegeven en er staat een mooi  
verhaal in over onze boekenmarkt. Dat we elke  
week geopend zijn onderscheidt ons van de andere  
boekenmarkten die verbonden zijn aan de kerk.  
Met name dat we mensen helpen op zoek naar  
een specifiek boek heeft reacties opgeleverd uit  
o.a. Drogeham, Vlissingen en Amsterdam.  
 
We maken meer gebruik van social media zoals  
Facebook. We kregen hierdoor het aanbod van  
de kerk in Westervoort. Zij organiseerden  
eenmalig een boekenmarkt in hun kerk. Of  
wij interesse hadden in de boeken die niet  
verkocht waren. Helaas hebben wij hun  
aanbod moeten afslaan omdat wij zoveel  
boeken niet kunnen plaatsen.  
 
Het vakantieseizoen is weer begonnen! We  
hebben een mailing de deur uit gedaan naar de  
recreatiesector om onze boekenmarkt te promoten. Bij deze  
mail zat een flyer. Deze hebben we samen gemaakt met Fotostudio Markelo.  
We zijn erg blij en tevreden over het resultaat. De flyer hangt al op diverse plekken in  
Markelo en omgeving. 
 
Eventueel in te brengen 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; 06-2364123 
Graag tot ziens op een donderdag! 
 
 
 
 
 
 








