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               THE NAME OF JESUS IS LIFTED HIGH  
 
Bij bezoek aan een jubilerend echtpaar kwam een kleinzoon binnen met een vrij forse, nog jonge hond. Deze 
lobbes luisterde naar de naam Doebas en ging rustig op de vloer liggen. Hij deed volgens hun zeggen geen 

vlieg kwaad en had een vriendelijk karakter. Ik nam het voetstoots aan. De naam van de vorige hond klonk 
als Boeda. Of dit goed is gespeld, en waarom voor beide namen is gekozen, weet ik niet. Maar ik moest 
onmiddellijk denken aan Boeddha en aan de Donbas regio in de Oekraïne.  
 
Dagelijks komt berichtgeving binnen over dit zwaar bevochten gebied. Begin mei zag ik een reportage van 
een uit Mariupol gevluchte inwoner met zijn gezin. Zijn foto’s zijn zonder commentaar al veelzeggend. Ze 
brengen de waanzin van deze oorlog indringend in beeld. Je ziet brandende of zwart geblakerde 

appartementen, mensen die weg rennen, een jongetje van tien alleen op straat met zijn ogen gericht op de 
camera en daarmee ons aankijkend, een kapot geschoten kerkgebouw. Hoe kan deze stad, vernoemd naar 
Maria, de moeder van Jezus, nog een plaats worden, waar vrede is, kinderen spelen en ouderen toekijken 
zonder op te hoeven schrikken voor raketinslagen en explosies? 
 

Hoe tegengesteld is dit met het centrum van ons eigen 

dorp, waar in de voorbije maanden druk is gewerkt aan het 
riool en het straatbeeld nieuwe plekken voor beplanting 
heeft gekregen. Deze nodigen uit om er rustig te gaan 
zitten, bij mooi weer een ijsje te nemen of voorbijgangers 
te observeren. Winkels zijn weer van alle kanten vrij 
toegankelijk. Het is nog wel afwachten in hoeverre het 
zware verkeer wegblijft en plantenbakken niet een 

verzamelplaats worden voor afval. Maar zulk een overlast is 
van een totaal andere orde dan de aangerichte schade in 
Oekraïense steden en dorpen. Daar is een land in oorlog, 
hier blijven gevechten ver weg. Het leidt tot dezelfde 
dubbelheid zoals die er ook in de Tweede Wereldoorlog is 
geweest, toen mensen nog gewoon naar toneel gingen en 
dansten tijdens een feest, terwijl op hetzelfde moment 

ergens anders in het land mannen werden opgepakt of 
zonder pardon neergeschoten.  
 

Bij ons gaat het leven nog vrij normaal door. Er worden 
plannen gemaakt en uitgevoerd. Onze Martinuskerk doet 
daar zelf aan mee. Er is in een krantenartikel nog aandacht 

geweest voor activiteiten in de zomer en een beoogde 
verbouwing van de kerk. Kort geleden mochten fietsers tot 
hun eigen verbazing tijdens een door hun vereniging 
georganiseerde toertocht door de kerk in plaats van er 
omheen. Daar is nog lang over nagepraat.  
 

Maar we bieden meer dan alleen ruimte voor ludieke acties. Er wordt steun geboden aan vluchtelingen. Er is 

dagelijks gelegenheid om onder de toren naar binnen te stappen en aandacht te hebben voor de oorlog in de 
Oekraïne door een kaarsje aan te steken en een hartenwens uit te spreken of neer te schrijven. Met 
hemelvaart openen we bij de Mariakapel een wandelroute met bezinningsvragen voor onderweg, de 
zogenoemde Hemmelreis.  
 
Dit laatste brengt me terug bij het begin. Hoeveel wij als mensen ook kunnen doen, en welke grootse 
prestaties we ook leveren, gaan wij het zonder hulp van God redden? In wiens naam is er redding? Die naam 

is niet Boeddha, ook al zal een boeddhistische levensstijl bijdragen aan een vredelievend en respectvol 

bestaan. Maar geloof in Boeddha helpt ons niet af van de huidige misère. Komt het er op aan, dan is er 
alleen in Jezus heelheid, genezing en bevrijding. In Handelingen der apostelen staan daar voorbeelden van 
beschreven uit de periode van de eerste gemeenten. De tegenwoordige kerk heeft de opdracht in dat spoor 
door te gaan. Opdat ook vandaag de tongen los komen en gesproken wordt over de Naam boven alle naam, 
Jezus Christus (vgl. Hand. 4: 12 en bekijk een uitvoering van het lied ‘The name of Jesus is lifted high’ door 

een studentenkoor van de Slavic Missionary Bible School:  
https://www.youtube.com/watch?v=SZcTKbbnZa0). MD 

 
Foto  voorpagina van depositphotos.com 
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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 
 
Donderdag 26 mei  Martinuskerk Hemelvaartsdag  
Pelgrims tocht HEMMELREIS 
09.00 uur ds. A. Braakman uit Goor  
 

Vrijdag 27 mei  Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  hr. H.J. Visser (Carint Reggeland) 
 
Zondag 29 mei  Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
  

Zondag 5 juni  Pinksteren 

     Martinuskerk  
     10.00  uur  ds. M. Dijkstra 
     ELSEN buurt/tent dienst  
     10.00 uur  ds. R. Vedders-Dekker 
 
Zondag 12 juni  Martinuskerk 

10.00 uur  mw. F. Venema uit Almelo 
 
Zondag 19 juni  Martinuskerk 
10.00 uur  ds. A. Snier uit Goor 
   
Vrijdag 24 juni  Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  ds. D. v d Boon 

 
Zondag 26 juni  Martinuskerk 
10.00 uur  ds. D. v d Boon 
 

Zondag 3 juli   
       Martinuskerk 

       10.00 uur  hr. G. Beltman  
       Buurtdienst Stokkum 
       10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
 
Zondag 10 juli  Martinuskerk 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
  

Zondag 17 juli  Kösterskoele     
10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 
 
 
  
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 9 -12 uur 

Kerkelijk bureau: 
Ledenadministratie:  Gerdien Rabe 
Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242, 
E-mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
Aanwezig op dinsdag- en donderdagmor-
gen 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 

Fotografie Marjan Noteboom 

Volgende uitgave:      13 juli 2022 
Inleveren kopij vóór:  30 juni 2022 
Insturen naar:kerkblad@pkn-markelo.nl 

Advertenties: Aanvragen bij het kerkelijk bureau 
in de Martinushof. 

Kerkdiensten 

mailto:h.bolink27@gmail.com
mailto:jadvanderboon@gmail.com
mailto:martinushof@pkn-markelo.nl
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl


 

4 
 

 
 

            BIJ DE DIENSTEN 

 
PINKSTEREN 
Bij de doop van Jezus wordt verhaald dat de heilige 
Geest als in de gedaante van een duif op Hem 
neerdaalt. Naar dit voorbeeld ontvangen kinderen 
en volwassenen in onze gemeente na hun doop een 

herinnering aan deze dag in de vorm van een uit 
hout gezaagde figuur in de vorm van een duif met 
daarop de naam van de gedoopte en de 
doopdatum. Deze leggen we vervolgens in de 
handen in de stiltehoek van de kerk, om hen erbij 
te bepalen dat hun namen geschreven staan in de 
palm van Gods hand. Met Pinksteren willen we 

deze uitreiken aan de desbetreffende families om 
mee naar huis te nemen. In de buurtschap Herike-
Elsen vindt deze ochtend een tentdienst plaats met 

ds. Rienke Vedders-Dekker als voorganger, mede 
voorbereid door leden uit onze gemeente.  
 

 
 
Zondag 5 juni 2022, 15:30, Martinuskerk 

Het koor van de Bachwerkplaats o.l.v. Yt Nicolai 
maakt een uitstapje naar de 20e eeuw met het 
prachtige Requiem van Duruflé. 
 
Requiems hebben vaak iets dreigends: de dood 
wordt gehaat en op afstand gehouden. Maar de 
Franse componisten Gabriel Fauré en Maurice 

Duruflé omringen hun dodenmissen met liefde. 
 

Maurice Duruflé (1902-1986) schreef zijn Requiem 
in 1947, dus kort na de Tweede Wereldoorlog, wat 
het ontbreken van pathos en bombast verklaart. 
Warme, troostrijke klanken, die rust en harmonie 

brengen. Zijn Requiem heeft inmiddels zeer terecht 
dezelfde status bereikt als het Requiem van Fauré. 
 
Duruflé vond inspiratie in eeuwenoude gregoriaan-
se melodieën, die hij op zeer persoonlijke wijze 
verbond met een stijl die zich ergens tussen de late 
Romantiek en het impressionisme bevindt. Als or-

ganist (van de St. Etienne-du-Mont in hartje Parijs) 
schreef Duruflé de versie voor koor en orgel, het 
instrument dat volgens de componist de gedachte 
aan de vrede, het geloof en de hoop symboliseert. 
 
Voorafgaand aan het Requiem wordt het motet 

Lord, Thou hast been our Refuge (1921) van de 

Britse componist Ralph Vaughan Williams (1872-
1958) uitgevoerd; een lied in prozavorm met een 
op muziek gezette hymne die af en toe gelijktijdig 
klinken.  
Psalm 90 wordt in dit stuk vrijwel integraal ge-
bruikt. In het algemeen wordt Vaughan Williams 

beschouwd als een van Engelands belangrijkste 
componisten. Hij was beïnvloed door Claude De-
bussy, Maurice Ravel en Edward Elgar. 
 

Dit concert wordt gegeven in de Martinuskerk in 
Markelo, omdat hier het prachtige Hauptorgel uit 
1863 staat, dat zeer geschikt is om bij te zingen. 

De organist is Dennis Vallenduuk. 
Toegang: € 15  
€ 7,50 voor jongeren t/m 18 jaar 
Kaartverkoop via bachwerkplaats.nl. 
 

 
 

BUURTDIENST ELSEN 
Het begint zo langzamerhand een traditie te wor-
den, één keer in de vijf jaar wordt de buurtdienst 
in de maand juni gehouden tijdens het buurtfeest 
met Pinksteren in de feesttent, zo ook dit jaar.  
Het thema van het buurtfeest dit jaar is “daar zit 

muziek in” en dit zal ook het thema van de ere-
dienst zijn.  
Voorganger is ds. Rienke Vedders-Dekker. Zij zal 
ons  het Pinksterverhaal uitleggen en er zal veel 
muziek zijn waar we naar luisteren, maar ook zul-
len we zelf gaan zingen.  Er zijn diverse buurtgeno-
ten die hun medewerking op verschillende manie-

ren zullen verlenen. Hoe?  
Daarvoor zult u toch echt aanwezig moeten zijn.   

We hopen dan ook om velen te mogen verwelko-
men op zondag 5 juni.  
De dienst begint om 10.00 uur.  
 
In verband met deze viering vervalt de dienst, die 

anders een paar weken later in de sport- en to-
neelzaal bij de school in Elsen zou zijn gehouden.  

 
ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP 
Dit jaar zullen we weer elke maand een zangavond 
organiseren in de grote zaal van Anholtskamp. Ie-
dereen is weer van harte welkom om dit mee te 
vieren. De eerstvolgende is op vrijdagavond 27 mei 

en deze avond wordt geleid door de heer H. Visser, 
geestelijk verzorger van Carint Reggeland.  
Eind juni is de zangavond op 24 juni en wordt ge-
leid door ds. D. v d Boon. 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 
Een vriendelijke groet en tot ziens van de commis-
sie van de Protestantse Vrouwendienst. 
 
 
 
 

 

http://bachwerkplaats.nl/
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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 kof-
fie/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.  
 

 
 
HUISKAMERTAFEL  
Nu Corona op z’n retour is kunnen 
we weer gezellig elke donderdag-

morgen 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! 

 

 
 
WIJ GEDENKEN 

Op 18 maart overleed Hanna Krebbers-
Kottelenberg, Hanna Wansink, in haar kamer op 
afdeling De Hoch van de Anholtskamp op de leef-
tijd van 96 jaar. Sinds september 2019 verbleef ze 
daar. In 2002 maakte ik voor het eerst met haar 
kennis. Ze woonde toen aan de Worsinkweg en was 

tien jaar weduwe van Jan Hendrik Krebbers met 
wie ze in 1947 was getrouwd. Ze kregen twee 
zoons, van wie de jongste met zijn gezin naast hen 
is gaan wonen in een ander gedeelte van hun 
boerderij. Voor haar trouwen was ze actief bij de 

zondagsschool en meisjesvereniging. De oorlogsja-
ren maakten veel indruk op haar. Op haar ouderlijk 

adres in het dorp waren Poolse soldaten ingekwar-
tierd, die tijdens hun aftocht omkwamen bij een 
bombardement. In Herike was het hard werken op 

de boerderij, maar ze deed het graag. Wie bij hen 
logeerde vond in haar een lieve, zorgzame en be-
trokken vrouw. Ze was iemand, die het anderen 
naar hun zin wilde maken en zichzelf kon wegcijfe-
ren. Verder was ze creatief, handig met naald en 
draad en hield ze van lezen. De kerk speelde een 
belangrijke rol in haar leven. Er kon in dankbaar-

heid afscheid worden genomen, met de hoop dat 
ze vrede heeft gevonden. MD 
 
  Niet de jaren in ons leven tellen, 
  Maar het leven in onze jaren. 
Met liefde en zorg heeft Gerritjen Johanna Hofhuis 

– Olydam geleefd. Gerry is geboren op 29 maart 
1940 in Diepenheim. In 1959 trouwde ze met Jan 

Hofhuis en verhuisde zij naar Markelo.  
Samen kregen ze vier kinderen. Gerry zorgde voor 
hun gezin en daarnaast ook voor haar schoonou-
ders en voor de kleine veestapel. In de vakanties 
gingen ze met het gezin in de auto dagtochtjes 

maken. Later trokken Gerry en Jan er samen op 
uit. De Noordkaap was wel een hoogtepunt. Maar 
ook Spanje, Duitsland en Oostenrijk werden be-
zocht. Gerry leefde voor haar gezin. Nooit was haar 
iets te  veel. En wat heeft ze genoten van haar 
kleinkinderen. Deze deden nooit vergeefs een be-
roep op haar. De glans van het leven ging eraf na 

het overlijden van haar oudste zoon Tonny in 2021. 
En met de zorgen om haar man Jan werd het niet 
makkelijker.  
Een hardnekkige hoest bleek geen longontsteking 
te zijn. Het waren uitzaaiingen in haar longen.  

Opeens is en wordt alles anders. Gerry laat het 

over zich heen komen.  
Ze overleed thuis op 10 april 2022. In kleine kring 
hebben wij afscheid van Gerry genomen in aula de 
Groenling van het crematorium in Usselo. De mooie 
herinneringen blijven. Dat dit een troost mag zijn 
voor haar man Jan, de kinderen en kleinkinderen.
 Dini Vruwink 

 
Een onbreekbare rots in de branding… dat was Leo 
Koppejan voor zijn vrouw Riet, zijn dochters Marloe 
en Suzanne, schoonzoon Rolando en kleindochters 
Sarah en Lisa. Geboren in Zeeland, opgegroeid in 
Elst, voor zijn werk verhuisd naar Limburg en uit-
eindelijk via Eijssink Schoonmaak in Markelo te-

rechtgekomen. Gek op zijn gezin, maar ook iemand 
die altijd graag zijn eigen gang ging. Een echte 
Einzelgänger, met een duidelijke eigen mening, 

maar als hij ergens in geloofde, kon hij er ook vol 
passie voor gaan. Zoals voor de mannen van mu-
ziekgroep Kropitski uit Wit-Rusland, die vanwege 

het folkloristisch festival rond 1990 naar Nederland 
kwamen en waar ook Leo en Riet een zeer betrok-
ken gastgezin voor zijn geweest. Hij hield van zijn 
werk, maar ook thuis stak hij graag de handen uit 
de mouwen. Eigenhandig verbouwde hij het huis 
aan de Beusbergen, de boerderij aan de Brummel-
aarsweg, maar ook het ouderlijk huis in Elst.  

 

Wijken Noord& Zuid 
 



 

6 
 

 
 

 
Een aanpakker en een doorzetter. Geen man die 
makkelijk zijn emoties toonde of behoefte had aan 

veel sociale contacten, maar wel iemand die op zijn 
eigen manier van het leven genoot, zeker als dat 
met Bourgondische gezelligheid gepaard ging. Een 
ruwe bolster met een blanke pit. Net met pensioen 
en nog zo veel plannen. Maar het heeft niet meer 
zo mogen zijn. Op 11 april heeft hij - ten gevolge 
van acute leukemie - veel te jong het leven moeten 

loslaten. En met een toost op dát leven hebben zijn 
gezin, familie en vrienden op dinsdag 19 april defi-
nitief afscheid van hem genomen. 
  Margreet Jansen 
 
In de verwachting dat ze er met een benodigde 

kuur wel weer bovenop zou komen, ging Dika 
Kloots-Lodeweges in april van dit jaar naar het zie-

kenhuis. Toen de behandeling onvoldoende aan-
sloeg, kwam er op de veertiende april een einde 
aan haar leven. Dika bleek achteraf meer last te 
hebben gehad van een verzwakte gezondheid dan 
ze zelf had aangegeven. Je hoorde haar niet kla-

gen. Haar aandacht ging vooral naar anderen uit. 
Op 9 maart 1942 is ze op een boerderij aan de 
Roudaalterweg geboren, als oudste van drie zus-
sen. Via haar  schoonmaakwerk bij particulieren 
leerde ze Hendrik  kennen. Ze trouwden op 13 au-
gustus 1965 en gingen wonen op zijn boerderij aan 
de Roosdomsweg 32. Na de geboorte van twee 

dochters en een zoon werd hun gezin later uitge-
breid met aanhang en vijf kleinkinderen. Dika 
mocht graag een stukje toeren of bij familie op be-
zoek gaan. Ze hield van gezelligheid en van spelle-
tjes. Nadat Hendrik in 2017 overleed, begon ze zelf 

te kwakkelen. In 2020 verhuisde ze naar de An-

holtskamp en leerde er in coronatijd omgaan met 
een iPad. Vorig jaar brak ze haar pols en heup, 
waardoor ze tijdelijk in een verpleeghuis terecht-
kwam. Moge ze vrede hebben gevonden en  
een nieuw thuis bij Jezus, haar herder. MD 
 

             
 
Bij het ontwaken op donderdagmorgen 21 april 
bemerkte Jopie Veldman-Waninge tot haar schrik 

dat haar man Henk Veldman in zijn slaap was over-
leden. Vorig jaar waren ze 60 jaar getrouwd. Ze 
hadden elkaar leren kennen in hun geboorteplaats 

Dedemsvaart. Toen haar ouders verhuisden naar 
Hengelo (Ov.) vond hij daar werk bij een garage-
bedrijf. Vanaf 1967 ging hij aan de slag bij de 
ANWB-Wegenwacht. In 1976 verhuisden ze met 
hun enig kind, dochter Astrid naar de Koekoekslaan 
75-B in Markelo. Hij sloot zijn loopbaan af in Assen 
en hij en Jopie woonden toen tijdelijk in het Noor-

den. Na terugkeer op het vorige adres verruilden 
ze deze plek in 2008 voor een appartement op de 

Esch. Henk was een organisator en bestuurlijk ac-
tief bij een lokale personeelsvereniging van de 
ANWB en bij de Markvogels, waar hij zich bezig-

hield met jeu de boules en croquet. Als technicus 
begeleidde hij ANWB-reizen, samen met Jopie. Zo 
hebben ze heel wat landen gezien. Henk was hecht 
met zijn gezin, de kleinkinderen en achterkleinkind, 
trouw in contacten met verdere familie, vrienden 
en buren en liet zich kennen als iemand bij wie 
hulpvaardigheid hoog in het vaandel stond. Moge 

God hem en de zijnen tot hulp zijn. MD 
                                           

                      
 
Op 27 april 2022 is Dini Schut overleden op de 
leeftijd van 73 jaar in het bijzijn van haar dochters 
Anja en Monique. Dini werd op 20 februari 1949 

geboren te Laren als Berendina klein Velderman. 
Ze had twee liefdevolle ouders en groeide op met 
haar oudere broer Gerrit en jongere broer Wim. Di-
ni had een fijne jeugd en de liefde voor muziek had 
ze van haar vader. Ook is en blijft ze jarenlang 
trouwe supporter van de voetbalvereniging de Wit-
kampers. 

Na de Mulo gaat ze bij enkele kruidenierswinkels 
aan het werk. Een periode waarin ze Martin Schut 
leert kennen en op 31 maart 1967 vindt hun huwe-
lijk plaats. Het jonge paar Schut woont eerst bij 

Dini’s ouders in huis, waar Anja  wordt geboren. 
Later als ze naar Markelo zijn verhuisd wordt het 
gezin Schut uitgebreid met de komst van Monique. 

‘Mama was zorgzaam, liet ons vrij en wilde graag 
dat het met ons goed ging’ zo vertelden haar doch-
ters. Een paar keer verhuist Dini met haar gezin 
binnen Markelo; ze heeft altijd fijne buren gehad 
en ze heeft naast de opvoeding van de kinderen 
enkele banen bij o.a. het zwembad in Markelo en 

op Hessenheem. Ook begeleidt ze haar dochters, 
samen met Martin bij hun sportactiviteiten. Ook 
worden de vele vakantieherinneringen gekoesterd. 
De zeven kleinkinderen zijn hun grootste trots, 
waarbij het overlijden van Kjeld voor veel verdriet 
zorgt. In 2014 overlijdt Martin en Dini heeft het 
heel moeilijk. Ook zijzelf heeft te kampen met di-

verse lichamelijke klachten. Haar familie en buurt 
blijken dan haar grote steun. Drie jaar geleden 

verhuist ze naar de Noordachtereschweg.  
Ze is er blij mee en geniet van de wekelijkse zang-
bijeenkomsten van ‘Nootzaak’. 
Het is haar lievelingslied ‘Muurblumke’,  dat tijdens 
de uitvaartdienst wordt gespeeld. Ook de verhalen 

van haar dochters en kleinzoon Bjorn zorgden voor 
een heel persoonlijk afscheid van Dini. 
We wensen  haar dierbare familie veel sterkte toe. 
  Marja Zandjans 
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VRIJE WEKEN 

Vanaf Tweede Pinksterdag tot en met zondag 3 juli 
ben ik vrij van het werk en is er zo nodig een be-
roep te doen op collega’s. Tijdens onze afwezigheid 

zal een van onze kinderen in de pastorie verblijven. 
We hopen in gezondheid en uitgerust terug te ke-
ren. U allen bij deze alvast een goede vakantie 
toegewenst en tot ziens! Met vriendelijke groet, 
Marten Dijkstra 
 
BLOEMENGROET 

Sinds we weer gewoon naar de kerk kunnen gaan, 
zijn we gestopt met het noemen van degenen naar 
wie een bloemengroet gaat vanuit de gemeente. 
Zo beschermen we beter de privacy van de ont-
vangers. Alleen de vrijwillige bezorgers krijgen iets 
mee van de aanleiding tot dit bezoek. Overigens 

staat het vrij om dit bezoek te beperken tot het af-
geven van deze bloemen of plant bij de deur en 

hoeft niemand zich verplicht voelen om iemand uit 
te nodigen naar binnen te komen. Al de ouder-
lingen en pastorale medewerkers worden wel op de 
hoogte gebracht van de adressen, maar krijgen er 
geen verdere informatie bij. Zo proberen we een 

balans te vinden tussen geheimhouding en gedeel-
de zorg voor elkaar. MD 
 
VACANT 
Per 1 mei is Marga de Boer na vele jaren van be-
zoekwerk gestopt als pastorale medewerkster in 
wijk noord. Zij kwam bij gemeenteleden in de W. 

Göttelaan en in de Anholtskamp bij mensen op de 
eerste en tweede verdieping. Wie op afdeling de 
Hulpe of de Hoch verblijft, behoudt in principe de-
gene die er al voor deze opname langsging. Bij de-
ze willen we Marga hartelijk bedanken voor dit 

trouwe contact dat zij al die jaren, begonnen bij ds. 

Simon van der Bijl, met eenieder onderhield. Er is 
nog geen opvolging gevonden. MD 
 
OPENING PELGRIMSROUTE HEMMELREIS OP 
26 MEI BIJ DE MARIAKAPEL 

 
Naast de al bestaande 
wandelroutes in onze 
omgeving is er door de 
protestantse gemeente in 
Goor een meditatieve rou-
te uitgestippeld met be-
zinningsvragen voor on-
derweg, genaamd de 
Hemmelreis. Hier hebben 
ook mensen uit Markelo 
aan meegeholpen. Hier-
onder vindt u een toelich-
ting van ds. Wim de Jong 
uit Goor. MD 
 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, wordt de 
Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend. 
 
09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de 
Martinuskerk in Markelo 

09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in 
de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de 
Mariakapel op de Hulpe. 
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk 
in Markelo  
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op 
de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Marke-
lokaal.  
Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er 
een presentatie over de geschiedenis van de Hem-
mel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelings-
project op deze heuvel. 
 
De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Mar-
tinuskerk in Markelo verbindt, voert langs de plek 
van het oude bedevaartsoord op de Hemmel.  
Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal 
jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route 
doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaam-
heid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stads-
landbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de 
Reggesprong. De route is in verschillende variaties 
en afstanden te lopen. In de routebeschrijving wor-
den de verschillende plekken beschreven en er 
staan vragen in voor persoonlijke bezinning en medi-
tatie. Desgewenst kan men hierover met een mede-
wandelaar in gesprek. 
In de loop van de maand mei zal de routebeschrij-
ving op de website van de Hofkerk Goor en de Mar-
tinuskerk Markelo worden geplaatst.  
Ook komen er in de kerken papieren versies be-
schikbaar.   Ds. Wim de Jong 
 
 
                GEZOCHT 
De komende tijd is er een dringende behoefte aan 
iemand die als redactielid wil meewerken aan de 
opmaak van het Markelo’s kerkblad wat al 99 jaar 
in Markelo verspreid wordt.  
Even een korte uitleg wat de werkzaamheden  
inhouden. 

Op dit moment verschijnt het blad zes keer per 
jaar. Via E-mail wordt de vraag voor kopij aan de 
diverse kerkelijke instanties voorgelegd en in een 
redactievergadering wordt dan gekeken wat er 
binnen is gekomen en wordt in overleg met de 
redactieleden besloten wat wel en wat niet in het 

kerkblad zal komen. Daarna wordt met behulp van 
het programma Microsoft Word het kerkblad 
aangemaakt en opgeslagen in een PDF bestand. Dit 
PDF bestand wordt dan als eerste proef aan 
verschillende mensen voorgelegd. Als er dan 
reacties of correcties binnen komen worden die 

natuurlijk aangebracht in het kerkblad in wording. 

De advertentiepagina’s, het voorblad en het 
achterblad worden dan toegevoegd tot één PDF 
document en dit document wordt naar de drukker 
gestuurd. Klaar. 
Stuur uw reactie a.u.b. naar: 
   kerkblad@pkn-markelo.nl 
 

 
 
 

mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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PROTESTANTSE VROUWEN DIENST 
Verslag ledenvergadering dinsdag 5 april 
Doordat corona roet in het eten gooide is de laatste 
ledenvergadering in 2020 gehouden. Gelukkig  zijn 
de regels nu ‘versoepeld’ en  zijn we op 5 april 
weer bij elkaar geweest. Na de koffie met een lek-

kere soes, verzorgd door Henk Jansen (de Elsener 
bakker), heet Sjoke iedereen van harte welkom. 
Na een gebed volgt een inleiding van ds. Peter 
Hendriks met als titel: ‘Je bent nooit alleen’. 
Daarna zingen we samen het lied: Heer, die mij 
ziet zoals ik ben. 
Vervolgens  komt het reilen en zeilen van de PVD 

aan de orde. We nemen afscheid van 4 dames die 

bijna allemaal vanaf het eerste uur lid zijn geweest 
van de PVD. Het zijn: Dineke ten Hove, Gerda 
Vedders, Mina Olydam en Marie Roekevisch. 
Helaas is Dineke verhinderd. 
De dames krijgen een attentie aangeboden voor de 
vele jaren trouwe dienst. De attentie is verzorgd 

door Dinie van 
de Noort. 
We begroeten 
ons nieuwe 
commissielid 
Herma Bonen-

kamp die al een 
poosje mee-
draait en inmid-
dels tot vice-
voorzitter is ge-
bombardeerd. 

We zijn erg blij 

met jou, Her-
ma! 
Helaas stopt 
ook één van de 
pianisten met 

het spelen op de zangavonden n.l. Bob Visser. 
Mochten jullie ie-

mand weten die 
enkele keren per 
jaar pro deo wil 
spelen op de zang-
avonden, laat het 
ons dan even we-

ten. 
Na het huishoude-
lijk gedeelte is het 
tijd voor ontspan-

ning en leest Gerry 
Berendsen ons een 
geestig verhaal 

voor in dialect. 

In de pauze kunnen we onder het genot van een 
hapje en een drankje even fijn bijpraten. Ria ter 

Maat  heeft  voor lekkere hapjes gezorgd! 
Na de pauze voeren Johanna Bekkernens en Herma 
Bonenkamp een hilarische act op getiteld: “De Er-

fenis”. De avond sluiten we af met een gebed van  
Wim van der Zee. Alle dames krijgen een paaspre-
sentje mee naar huis en ook de bezoekadressen 
worden niet vergeten. 
Het was een geslaagde avond. 
 
Contactadressen:  

Sjoke  van Zwol tel.nr 0547-362652 
Herma Bonenkamp tel.nr  06-12435648 

 

 

Vluchtelingen in de Bijbel: Adam en Eva 
Wist je dat er heel veel verhalen in de Bijbel 
staan over vreemdelingen en vluchtelingen? 
In deze serie belichten we er een aantal. 

Waarom gaan de hoofdpersonen op pad? Wat 
treffen ze aan in hun nieuwe thuisland? 
Raken ze God onderweg kwijt, of komt hij 
juist in het onbekende heel dichtbij? En wat 
voor spiegel houden ze ons voor, in hun angst 
en wantrouwen tegenover het onbekende, 

maar ook in hun moed en hun vaardigheid 
datgene vast te houden waar het werkelijk 
om gaat? 

 
In deze eerste blog het verhaal van Adam en Eva, 

of, zoals de tekst zegt, ‘de man en zijn vrouw’. Het 
begint eigenlijk te mooi om waar te zijn. De man 

en zijn vrouw wonen in een tuin die God zelf heeft 
aangelegd, met aanlokkelijke bomen en een rivier 
om alles te bevloeien (Genesis 2:9-10). Voor de 
eerste lezers van Genesis staat dit haaks op hun 
dagelijkse ervaring: de strijd om voldoende water 
en de eeuwige onzekerheid of hun velden morgen, 
volgende maand, volgend jaar weer voldoende 

zouden opleveren. 
Het verhaal van Adam en Eva kan helpen om het 
geloof in een goede God te rijmen met het 
dagelijkse, vaak harde bestaan. Maar het zadelt de 
lezer ook op met een eeuwig gevoel van heimwee. 
Een gevoel van heimwee dat verbinding geeft met 

de vluchtelingen van nu. Want wie Genesis 3 en 4 
gelezen heeft, voelt aan dat ontheemd zijn niet is 
beperkt tot inwoners van AZC’s. Het is de basis van 

mens-zijn buiten de tuin. 
De gehele blog is te lezen via: 
https://debijbel.nl/bericht/vluchtelingen-in-
de-bijbel-adam-en-eva 

 

 

 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.2.9-GEN.2.10
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.4
https://debijbel.nl/bericht/vluchtelingen-in-de-bijbel-adam-en-eva
https://debijbel.nl/bericht/vluchtelingen-in-de-bijbel-adam-en-eva
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KINDERNEVENDIENST 
Wat hebben we een mooie Veertigdagentijd en Pasen gehad. Tijdens 

de dienst van Palmpasen was er een leuke groep met kinderen. Samen 

hebben we de traditionele Palmpasenstokken gemaakt.  

We moesten hard doorwerken, maar uiteindelijk konden alle kinderen 

met hun zelfgemaakte Palmpasenstok door de kerk lopen. Ook Pasen 

was gezellig. Dit jaar was er weer een Paasontbijt in de Martinushof, 

een goed begin van eerste Paasdag. Samen liedjes zingen, het Paas-

verhaal bekijken en natuurlijk lekker samen ontbijten. Volgend jaar is 

iedereen weer van harte welkom! 

De komende weken gaan we tijdens de kindernevendienst verder met 

mooie verhalen uit de bijbel. Momenteel volgen we het programma van 

Kind op Zondag. Tijdens de kindernevendienst kunnen jullie luisteren 

naar een Bijbelverhaal, we praten er over en gaan vaak iets tekenen, 

knutselen of een spelletje doen. De kindernevendienst is er elke zon-

dag, we beginnen gezamenlijk om 10.00 uur in de kerkdienst.  

Nog twee maanden en het is alweer zomervakantie. De kinderen in 

groep 8 zijn vast al druk met oefenen voor de musical. Misschien we-

ten jullie ook al waar de vakantie naar toe gaat…. De kinderneven-

dienst is in ieder geval al aan 

het nadenken over het programma voor de zomermaanden. Wat we gaan doen is 

nog even een  verrassing… 

Uiteraard gaan we graag door met de kindernevendienst. Momenteel kunnen we 

echter wel wat hulp gebruiken. Mocht het je zinvol (en leuk) vinden ons te hel-

pen, dan horen we het graag.  

 

Je kan altijd een mailtje sturen naar marlies0804@hotmail.com. 

We hopen jullie snel weer te zien tijdens de kindernevendienst. Tot dan! 

Janneke, Naomi, Olga en Marlies 

                                                                                                  Jezus kan wel wat extra handjes gebruiken. 
 

collecten maart 2022 

datum totaal CvK diaconie bijzonderheid 
6-mrt  € 458,12     € 458,12  KiA- noodhulp aan Oekraïne 

9-mrt  € 230,40     € 230,40  biddag /KiA- noodhulp aan Oekraïne 

13-mrt  € 209,50   € 104,75   € 104,75    

20-mrt  € 119,20   € 59,60   € 59,60    

27-mrt  € 105,75   € 52,87   € 52,88    

27-mrt  € 82,11   € 82,11    buurtdienst Stokkum 

   € 40,00   € 5,00   € 35,00  digitale collecten maart  

totaal  € 1.245,08   € 304,33   € 940,75    
     

collecten april 2022 

datum totaal CvK diaconie bijzonderheid 
3-apr  € 71,60   € 35,80   € 35,80    

10-apr  € 127,35   € 63,67   € 63,68  Palmpasen 

10-apr  € 1.158,85   € 1.185,85    Martin Luther King dienst 

14-apr  € 118,50     € 118,50  Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

15-apr  € 33,65     € 33,65  Heilig avondmaal, Anholtskamp 

17-mrt  € 88,50     € 88,50  Paasontbijt 

17-mrt  € 339,20   € 169,60   € 169,60  1ste paasdag 

24-apr  € 149,25   € 74,63   € 74,62    

29-apr  € 41,35     € 41,35  zangavond Anholtskamp 

   € 189,50   € 109,75   € 94,75  digitale collecteopbrengsten april 

totaal  € 2.317,75   € 1.639,30   € 720,45    

 

mailto:marlies0804@hotmail.com
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MARTINUSHOF 
  
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  
 
Kerkelijk bureau is open op: 
Dinsdag:      09.30 – 12.00 

Donderdag:  09.30 – 12.00 
 
Wilt u een zaal huren voor een bijeen-
komst/vergadering/repetitie/receptie? 
U kunt ons vrijblijvend bellen voor de moge-
lijkheden op 0547-363890 of mailen met marti-

nushof@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 

 

 
 
 

 
Martinuskerk,  wat stond je goed in het 
rijtje met de Kösterskoele, Dieka en de 
Kroon.  

Bij de Zwemkolk en bij Tempelman boor- 
en zaagbedrijf wisten de fietsers nog van 

niets. Wat waren de mensen die jullie al-
len een warm hart toedragen enthousiast 
toen er 80 mountainbikers onder leiding 
van de mannen van Clubje Henig an! 
door de kerk kwamen fietsen. 
Saamhorigheid ten top! Gastvrijheid zoals  
wij alleen in Markelo kunnen.  

Uniek voor en door Markeloërs. 
Het genoemde clubje heeft met deze  
Noabertocht geschiedenis geschreven,  
jullie allen zijn daar onderdeel van.  
Samen met de deelnemers hebben jullie  
ons een onvergetelijke dag bezorgd. 

Wij zijn jullie allen dank verschuldigd.  
Het was ons een waar genoegen. 
 

Noabertocht 2022, Clubje Henig an!
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 mei 2022  

zo 15 Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 

ma 16 Psalm 93 Koning 

di 17 Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 

wo 18 Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 

do 19 Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 

vr 20 Jeremia 38:14-28 Geef je over ... 

za 21 Psalm 129 Blijf het herhalen 

zo 22 Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 

ma 23 Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 

di 24 Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte 
hoek 

wo 25 Jeremia 40:7-16 Waarschuwing  

do 26 Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen 

vr 27 Jeremia 41:1-10 Bloedbad  

za 28 Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 

zo 29 Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 

ma 30 Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 

di 31 Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 

di 29  2 Korintiërs 7:5-16 Oprecht verdriet 

wo 30  Johannes 13:31-38 Heb elkaar lief 

do 31  Johannes 14:1-14 Vader en Zoon 

 juni 2022  

wo 1 Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in 
Juda 

do 2 Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen 

vr 3 Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand? 

za 4 Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden 

zo 5 Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied 

ma 6 Lucas 7:18-35 Vol verwachting 

di 7 Lucas 7:36-50 Geven en vergeven 

wo 8 Psalm 105:1-22 Geschiedenis 

do 9 Psalm 105:23-45 ...van trouw 

vr 10 Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten 

za 11 Lucas 8:9-21 Betekenisvol 

zo 12 Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER 

ma 13 Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op 
afstand 

di 14 Lucas 8:40-56 Aanraking 

wo 15 Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 

do 16 Lucas 9:10-17 Het broodnodige 

vr 17 Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 

za 18 Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 

zo 19 Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis 

ma 20 Lucas 9:46-50 Klein is groot 

di 21 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit 

wo 22 2 Korintiërs 8:10-
15 

Evenwicht  

do 23 2 Korintiërs 8:16-
24 

Enthousiast bezoek 

vr 24 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten 

za 25 2 Korintiërs 10:1-
11 

In woord en daad 

zo 26 2 Korintiërs 10:12-
18 

Binnen Gods grenzen 

ma 27 2 Korintiërs 11:1-
15 

Schijnapostelen  

di 28 2 Korintiërs 11:16-
29 

Ironische Paulus 

wo 29 2 Korintiërs 11:30-
12:10 

Kracht in zwakte 

do 30 2 Korintiërs 12:11-
21 

Ouders sparen voor de kinderen 

 juli 2022  

vr 1 2 Korintiërs 13:1-
13 

Onderzoek jezelf 

za 2 Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 

zo 3 Lucas 10:1-16 Herauten 

ma 4 Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 

di 5 Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg? 

wo 6 Lucas 10:38-42 De eerste zorg 

do 7 Psalm 140 Red mij van belagers 

vr 8 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning 

za 9 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning 

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 

giften diaconie  

bestemming maart april 
algemeen  € 140,00   € 95,47  

fruitbakjes  € 30,00    

bloemendienst  € 70,00   € 70,00  

Kerk in Actie/ Hulp aan Oe-
kraïne  € 190,00   € 84,30  

verjaardag fonds    € 10,00  

totaal  € 430,00   € 259,77  

    
    

giften CvK 

bestemming maart april 

algemeen    € 86,78  

instandhouding kerkge-
bouw    € 20,00  

totaal    € 106,78  
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.Zo pluizig, donzig en zacht 

Zo liefdevol wiegend in de wind 

Zo rank en fijntjes getekend 

Zo dartel als een jong kind. 

Ik zou je willen plukken 

Voor je zorgen in mijn huis. 

Maar kleine lieve schattebol 

dat alles kan ik niet 

Jouw zaadjes zullen henen gaan 

Nieuw leven in het verschiet 
 

Marjolein Bijvoet 


