
PASEN 
Voor de Kerk is het Paasfeest de grond van haar 
bestaan. Zonder Pasen geen Kerk! Iedere zondag 
is een opnieuw gedenken, een opnieuw 
tegenwoordig stellen van het feit dat Christus 
opstond uit de dood. Dat is de basis van het 
christelijk geloof. Wie die basis ontkent, plaatst 
zichzelf willens en wetens buiten de gemeenschap 
van de Kerk. En toch – toch is de druk van het 
leven soms zo groot, dat de Paasvreugde ons hart 
niet kan bereiken… Op het graf van die geliefde 
ligt zo’n zware steen, en je weet: nooit zal ik op de 

begraafplaats komen en het graf geopend vinden, 
nooit zal daar een hemelse stem klinken die zegt 
dat mijn dode is opgestaan… Vraag je jezelf dan 
niet af, of Pasen niet alleen maar een verhaal is? 
Een beeldspraak, een metafoor, die iets ánders 
vertelt dan dat dode mensen opnieuw zullen 
leven…  
 

Wie twijfelt bij de 
Paasgeschiedenis, en 
niet weet wat er mee aan 
te moeten, verkeert in 
goed gezelschap! Ook 
de evangeliën vertellen 
niet van onbekommerde 
vreugde. Bij alle vier is 
sprake van ontzetting, 
van twijfel, van onbegrip, 
van met de zaak 

verlegen zijn… Ook mensen 2000 jaar geleden 
konden zich niet voorstellen dat een dode zou 
herleven, de schok voor hen was net zo groot als 
die voor ons zou zijn, wanneer vandaag iemand 
zou opstaan uit de dood. 
 
En tóch is er iets gebeurd, op die eerste 
Paasmorgen. Ook al past het op geen enkele 
manier in de wereld van ons denken, toen niet en 

nu niet… Want de discipelen, bij Jezus' arrestatie 
naar alle kanten weggevlucht, en na zijn dood 
steun bij elkaar zoekend in een vergrendeld huis, 
omdat ze doodsbang zijn Jezus’ lot te moeten 
delen, die discipelen veranderen van angstige, 
verscholen mensen in moedige getuigen, die met 
grote vrijmoedigheid uitroepen dat hun Heer is 
opgestaan! 

Die oude woorden van het Paasevangelie 
vertellen een verhaal, dat in onze werkelijkheid 
maar nauwelijks verteld kan worden. Het verhaal 
van het duister dat licht wordt, van de chaos die 
wordt getemd, het verhaal dat de toekomst is aan 
het leven! Dat verhaal is op heel veel verschillende 
manieren in de bijbel verwoord, telkens weer, 
maar toch zijn wij dikwijls traag van begrip, en 
weigeren er geloof aan te hechten… In Christus 
komt het definitief aan het licht, in Hem valt alles 
op zijn plek… Met zijn opstanding staat of valt ons 
geloof… Maar wat misschien nog belangrijker is, 
met de opstanding staat of valt ook onze eigen 
identiteit, staat op het spel wie we zijn als mens… 
Een wegwerpartikel? Of eeuwig kostbaar in Gods 
ogen… Doof voor het heil? Of aangesproken door 
het evangelie… 
 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,  
open uw dode oren;  
kom uit het graf dat u omsluit,  
kom uit en wordt geboren! (gez. 210 LvK) 

 
H. Overdijk 
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Kerkdiensten 
 
Donderdag 13 april, Witte Donderdag 
19.30 uur ds. H. Overdijk  
  Heilig Avondmaal 

collecte: diaconie en kerk 

Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag 
16.00 uur Anholtskamp: ds. H. Overdijk 
  Heilig Avondmaal 
  collecte: diaconie 
 
19.30 uur Martinuskerk: ds. M. Dijkstra 
   
Zaterdag 15 april, Stille Zaterdag 
21.00 uur ds. H. Overdijk 
 
Zondag 16 april, Pasen 
9.00 uur Dienstgebouw: Paasontbijt  
  collecte: zondagsschool 
 
10.30 uur Martinuskerk: ds. M. Dijkstra  
  m.m.v.  het kerkkoor 

collecte: paascollecte 
 
Zondag 23 april  
10.00 uur mevr. B. Beuving-Dannenberg 
  collecte: diaconie 
 
Vrijdag 28 april, Anholtskamp 
19.00 uur Zangavond: ds. H. Overdijk 

collecte: diaconie  
 
Zondag 30 april 
10.00 uur ds. H. Overdijk 
  collecte: kerk 
 
Zondag 7 mei 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
  collecte: diaconie 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK 
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in 
het dienstgebouw en kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschoolleeftijd. Ook wordt 
gelijktijdig aan de ochtenddienst zondagsschool 
gehouden in het dienstgebouw (twee groepen: 
dorp en Herike-Elsen) en in de school van 
Stokkum. Iedere derde zondag van de maand is er 
jeugdkerk in het dienstgebouw voor tieners van 12 
tot 16 jaar. Op 16 april gaat de jeugdkerk naar het 
paasontbijt. 
 
KOFFIE-INLOOP-MORGEN 
Elke donderdagmorgen (tijdens de markt) is er 
gelegenheid om in het dienstgebouw een kop 
koffie te drinken en even bij te praten. 
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
Paascyclus 
In het april nummer van Open Deur is een 
schildering van G. Rouault, getiteld: Hoofd van 
Christus (Passie). Het kleurt de omslag. Ogen die 
naar beneden zien. Een blik, die pakt. Hoe zal hij 
mij aanzien, wanneer ik hem onder ogen kom? Hij 
was consequent in Zijn liefde en aandacht voor 
mensen om hem heen. Het bracht hem afwijzing 
en hoon. Bij het kruis stond geen grote menigte 
meer hem toe te juichen. Bij het graf was het stil. 
Slechts enkelen bleven hem trouw. Maar zij 
hadden wel iets door te geven! Ben ik door hun 
boodschap gepakt? Raakt het u? Op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 
Pasen staat hun woord centraal, de weg van 
Jezus. Hij rekent op ons.  
Op Paasmorgen is er na het ontbijt een viering 
met medewerking van het Markelo's Kerkkoor. U 
bent van harte welkom.  
 
Anholtskamp 
Op de laatste vrijdag van de maand is er een 
zangavond in de Anholtskamp. In de Stille Week 
voor Pasen vindt er vrijdagmiddag een viering van 
het heilig avondmaal plaats, dat openstaat voor 
mensen die zich verbonden weten met Jezus en 
zijn geloofsgemeenschap. 
 
Gastvoorganger  
Uit ons dorp komt op zondag 23 april mevr. 
Beuving voorgaan in de dienst. Ze is pastoraal 
werker in de Open Hof Gemeente in Rijssen.  
 
Doopdienst 
Zondag 25 juni is de eerstvolgende doopdienst 
gepland met als voorganger ds. M. Dijkstra.  
 
Op 2 april zijn gedoopt:  

 
Gijs Marinus Abraham Goedhart, zoon 
van Annet van Vrouwerff en Ernst 
Goedhart 
 
Caitlynn Mara Willemijn Hargeerds, 
dochter van Debby en Frank Hargeerds – 
Relker 
 
Eva Anneli van Middendorp, dochter van 
Anita Wessels – van Middendorp en René 
van Middendorp  
 
Thom Hendri Zendman, zoon van Diana 
en Hendri Zendman – Blaauw  
 
Fleur Hannah Willemijn van Zijts, dochter 
van Dianne Dijkjans en Erik van Zijts.  MD 
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Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 

telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur 
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl 

vrije dag: maandag 

 
INZEGENING VAN HET HUWELIJK 
Jan Mensink en Germaine Bouman bekrachtigen 
hun relatie op 28 april in het vroegere 
gemeentehuis van Markelo. Daarna vragen ze in 
een kerkdienst in de Martinuskerk om een zegen 
over hun huwelijk. Samen met hun dochtertje en 
de vijf kinderen uit hun vorige relaties. En 
natuurlijk verdere familie, vrienden en buren. Wilt u 
hier getuige van zijn? De dienst begint om 11.30 
uur. Hun adres blijft Herikerweg 32. Mogen ze in 
hun verdere leven de trouw en liefde van God 
blijven ervaren, zodat een woord uit Psalm 36: 6 
ook door hen kan worden beaamd: "HEER, hoog 
als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw 
trouw". 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 23 maart kwam er in de Stoevelaar in Goor 
een einde aan het leven van Gerritdina Johanna 
Bakker-Lonink. Sinds 2001 was ze daar op de 
verpleegafdeling, toen het wonen thuis aan de 
Luttekeveldweg 7 niet goed meer mogelijk was. 
Haar man, Gerrit Jan Bakker uit Elsen, was in april 
2002 overleden, maar door dementie drong dat 
toen niet meer tot haar door. Dina is 81 jaar 
geworden. Ze groeide op aan de Larenseweg in 
Dijkerhoek, met nog vijf zussen en twee broers. 
Voor haar trouwen in 1946 was ze bij 
verschillende boeren in betrekking. Later kwam 
deze ervaring goed van pas, toen haar man Jan 
naast zijn baan bij de gemeente nog kippen, 
varkens en koeien hield. Het langst bleven de 
koeien, drie stuks in totaal, waarvan Coba 6 zelfs 
in de prijzen viel. Naast het vele werk thuis hielp 
ze ook geregeld een broer in Rietmolen. Later 
kwam er meer tijd voor reizen, al was Dina het 
liefste thuis. Daar zorgde ze ervoor dat alles pico 
bello op orde was. Daar kon ze genieten van de 
tuin en de beide kinderen van haar zoon en 
schoondochter, die ernaast wonen. Op 28 maart 
hebben we haar lichaam vanuit het dienstgebouw 
naar het graf op de Markelose begraafplaats 
gebracht. Moge ze rusten in vrede. 
 
Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra 
 

 
 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1 

telefonisch spreekuur: 
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur 

tel. 361402; email: overdijk@ncrvnet.nl 
vrije dag: zaterdag 

 
LIEF EN LEED 
In dit nummer van het kerkblad géén geboortes en 
geen overlijdens in wijk zuid… Op dat gebied was 
het deze weken rustig in deze wijk. Wel werden 
veel mensen met ziekte en ziekenhuisopname 
geconfronteerd… Sterkte, als het allemaal zo lang 
duurt, pijnlijk of spannend is… 
 
VAKANTIE 
De eerste week van mei wil ik gebruiken om even 
te ontspannen na het intensieve ‘winterseizoen’ en 
om nieuwe krachten op te doen. Dat betekent dat 
ik van maandag 1 mei t/m zondag 7 mei niet 
beschikbaar ben voor het gemeentewerk. Ds. 
Dijkstra zal, zonodig, voor mij waarnemen, en 
vanaf maandag 8 mei hoop ik er weer voor de 
gemeente te zijn. 
 
TENSLOTTE 
Een hartelijke groet voor u allen, ook van mijn 
gezin! 

H. Overdijk 
 

 
 

Kerkenraad 
 
De kerkenraad is blij, dat mw. Jolanda van den 
Noort, Vlasstraat 7, haar verkiezing tot ouderling-
kerkrentmeester heeft aanvaard. Het betekent dat 
ons college van kerkrentmeesters weer 
gecompleteerd wordt. De bevestiging in het ambt 
zal waarschijnlijk in de Pinksterdienst plaats 
vinden. (O.) 
 

  Vorming en toerusting 
 
RONDOM DE ZONNEWEG 
Op 12 april gaan we verder met de bespreking van 
het boek "De liefdesladder" van Else-Marie van 
den Eerenbeemt, psychotherapeute en 
deskundige op het gebied van familierelaties. We 
doen dat bij Annemieke Wassink, op Wansink 25, 
vanaf 20.30 uur. Belangstellenden zijn welkom. 
Inlichtingen bij John Hofman, Zonneweg 22, tel. 
362726. 
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 Jeugd- en Jongerenwerk 
 

 
   6 TOT 9 JAAR 

 
 

20 April 2006  3D 

11 Mei 2006  Boerderijbloempotjes 
 

Groetjes Janet en Hettie 
 

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk 

om ook een keer met je mee te komen, want 

hoe meer zielen hoe meer…………. 

 

.  9 TOT 12 JAAR 
 

 
 

20 April 2006  Kleien 
11 Mei 2006  Lepel Max 
 
Groetjes Els, Anet, Margot en Madieke 
 

 
 

Van de Zondagsschool  

 

HEEFT U ZICH AL 
OPGEGEVEN? 

Waarvoor?  het paasontbijt 
Wanneer?  zondag 16 april  9 uur 
Waar? in grote zaal van het 

dienstgebouw 
 
Daar er diverse bestellingen geplaatst dienen te 
worden zouden wij jullie willen verzoeken je 
voortijdig (uiterlijk 13 april) op te geven bij één van 
de onderstaande personen : 

• Hettie Hollander  tel. 362351    

• Alies ten Hove  tel. 363334 

• Wilma Kloots  tel. 361641 
-------------------------------------------------------
Dienst Stokkum 
Op zondag 26 maart heeft de Zondagsschool 
Stokkum de buurtdienst in het Gebouwtje te 
Stokkum georganiseerd. Het thema van de dienst 
was : Oost west, thuis best. De kinderen beeldden 
een verhaal uit van een kleine papegaai die over 
een heel bijzonder land had gedroomd met zee, 
duinen, bomen en een prachtige kerk. Hij wist 
alleen niet waar dit land zich bevond dus trok hij 
de wijde wereld in op zoek naar het “land van 
geluk”.  Na vele omzwervingen zag hij eindelijk het 
land waarover hij gedroomd had. Hij zag de zee, 
de duinen, de bomen en de kerk. Hij was uitzinnig 
van vreugde, maar wat kwam het hem allemaal 
bekend voor. Ineens zag hij bij één van de huizen 
zijn familie staan en toen wist hij het..  Het land 
van geluk was zo dichtbij geweest.. Hij was weer 
thuis. 
Naast de inwoners van Stokkkum waren dit keer 
ook de kinderen van de Zondagsschool in het dorp 
naar Stokkum gekomen om de dienst bij te wonen. 
Het gebouwtje was dan ook goed gevuld en we 
hebben een fijne dienst met elkaar gehad. 
 

Algemeen 
 
HERVORMDE VROUWENGROEP 
Paaswijding met Jansje Ruiterkamp 
Op woensdag 12 april a.s. hopen we weer veel 
dames te mogen verwelkomen voor de 
paaswijding om 20.00 uur in het dienstgebouw. 
Jansje Ruiterkamp verzorgt deze avond met haar 
liturgie: 
               PASEN IN WOORD EN BEELD 
Een Paasviering op een hele andere manier dan 
dat u gewend bent. 
Vanavond wordt de liturgie afgewisseld met dia’s. 
We beginnen bij de eerste zondag van de 
veertigdagentijd en eindigen bij Beloken Pasen. 

WAAR:  Dienstgebouw 
HOE LAAT? Van 18.30 uur tot 

± 19.30 uur 
KOSTEN: € 0,75 per keer 
WANNEER? Zie onderstaand 

programma 

WAAR:  Dienstgebouw 
HOE LAAT? Van 18.30 uur tot 

± 19.30 uur 
KOSTEN: € 0,75 per keer 
WANNEER? Zie onderstaand 

programma 
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Deze dia’s zijn een verbeelding van symbolische 
bloemstukken die passen bij de lezing van die 
zondag. 
Na de pauze vertelt Jansje een vrij paasverhaal. 
Het belooft een mooie avond te worden, een 
avond die anders is dan anders. 
 
Slotavond Hervormde Vrouwengroep. 
Dan hier alweer het laatste berichtje voor de 
slotavond van het seizoen 2005/2006 . 
Hier voor komen we dan weer bij elkaar op 
woensdag 26 April a.s. om 20.00 uur in het 
dienstgebouw. 
 
Deze avond wordt verzorgt door: 
Cabaretgroep AANVECHTBAAR uit Dalfsen. 
 
Nieuw cabaret met als titel:  
           MENS DURF TE LEVEN. 
Cabaretgroep Aanvechtbaar bestaat 15 jaar en 
bestaat uit 5 personen, waarvan 2 sopranen, 
2 alten en een pianiste. 
De schetsjes bestaan uit vele rolwisselingen en 
verkleedpartijen. 
Ook deze keer weer heeft Aanvechtbaar een 
boodschap. 
Laat je niet leiden door wat men vindt en wat hoort 
maar vertrouw op je zelf. 
En durf in harmonie met je omgeving zo prettig 
mogelijk te leven. 
Voor deze bijzondere slotavond hopen we dan ook 
weer veel van onze leden te mogen verwelkomen. 

        Vriendelijke groeten H.V.G.  
 

OPEN KERK 2006    
Van 13 juli t/m 17 augustus a.s. zal onze 
Martinuskerk weer haar deuren openen voor 
belangstellenden. Op de donderdagochtenden 
tijdens de markt. 
Op voorstel van de kerkenraad wil de 
organiserende werkgroep dit jaar de Bijbel cen-
traal stellen. Hierbij hebben wij echter uw 
medewerking nodig.  
We zijn op zoek naar bijbels die gebruikt worden 
door diverse geloofsgemeenschappen. 
 
Vandaar de volgende twee vragen aan u: 

1. Wie heeft er bijbels (liefst oude) bv. een 
trouw-, kinderbijbel of een bijbel verkregen 
bij het doen van belijdenis?  

2.  Wilt u deze beschikbaar stellen om te 
laten zien tijdens de open-kerk-dagen? 

Aanmelden of vragen om nadere informatie kan 
bij: 
Hermien Nijland-Menkhorst  tel. 361952. 
Jacqueline Gootjes-Verbeek  tel. 362536. 
Gaarne uw reactie voor 1 juni a.s. 
 
 
 

FANCYFAIR 
Ook dit jaar zal op de 3e zaterdag in september 
weer een fancyfair georganiseerd worden. 
We zullen ons best doen om er samen met de vele 
vrijwilligers weer een gezellige dag van te maken 
met een mooi aanbod aan spullen.  
Mocht u al spullen hebben voor de fancyfair dan 
kunt u hiervoor contact opnemen met : 
Bram de Boer    362259 
Henk Eggink   363088 
Ton Parie   363754 
John Hofman   362726 
Dinie Bouwmeester  364088 
 

 
ma 10 apr Klaagliederen 1 Diep gezonken 
di 11 apr Klaagliederen 2 Ten prooi aan vijanden 
wo 12 apr Klaagliederen 3:1-

39 
Hoop geduldig op God 

Witte 
Donderda
g do 13 
apr 

Jeremia 23:1-8 Goede herders 

Goede 
Vrijdag vr 
14 apr 

Jeremia 2:1-13 God ingeruild voor 
goden 

Stille 
Zaterdag 
za 15 apr 

Klaagliederen 
3:40-66 

Door vijanden 
opgejaagd 

   Eerste 
paasdag 
zo 16 apr 

Marcus 16:1-8 Schrik bij het graf 

Tweede 
paasdag 
ma 17 apr 

Marcus 16:9-20 Ontmoetingen 

di 18 apr Genesis 1:1-23 Het begin van de aarde 
wo 19 apr Genesis 1:24-2:4a Leven op aarde 
do 20 apr 1 Johannes 1:1-

2:2 
Leven en licht 

vr 21 apr 1 Johannes 2:3-11 Jezus’ voetsporen 
za 22 apr 1 Johannes 2:12-

17 
Liefde voor God of de 
wereld 

   zo 23 apr 1 Johannes 2:18-
29 

Blijf in God 

ma 24 apr 1 Johannes 3:1-10 Kinderen van God 
di 25 apr 1 Johannes 3:11-

24 
Liefde in daden 

wo 26 apr Hooglied 1:1-7 Verlangen 
do 27 apr Hooglied 1:8-17 Verrukking  
vr 28 apr Hooglied 2:1-7 Vuur van de liefde 
za 29 apr Psalm 23 Veiligheid 
   Koninginn
edag zo 
30 apr 

Hooglied 2:8-17 Voorjaar  

Dag v de 
arbeid  
ma 1 mei 

Hooglied 3:1-5 Gezocht en gevonden 

di 2 mei Psalm 4 Verhoord  
wo 3 mei Genesis 2:4b-25 De tuin 
Dodenher
denking 
do 4 mei 

Genesis 3:1-19 Bezweken voor 
verleiding 

Bevrijding
sdag vr 5 
mei 

Genesis 3:20-4:16 Verjaagd 

za 6 mei Genesis 4:17-26 Adams zonen 
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   zo 7 mei Psalm 65  U komt de lof toe 
ma 8 mei Psalm 66  God hoort! 
di 9 mei Genesis 5:1-24 Van Adam tot Henoch 
wo 10 mei Genesis 5:25-6:4 Steeds meer mensen 

Bloemendienst: 

Hr G. € 5 / Hr A. € 5 / Mw S.K. € 5 / Hr N. € 5 

Collecten: 
Datum CvK Diac. Eindcollecte 
05 febr. 45,95 45,95 123,90 Diak. Kerken in 
aktie 
12 febr. 41,43 41,42 105,55 Pastoraat 
19 febr. 38,39 38,38 102,00 Kerk 
19 febr. 26,50 26,50 71,57 (Elsen) Kerk  
24 febr.  -   -  57,42 A’kamp. Diak. 
26 febr. 35,30 35,30 93,60 Diak. Zending. 
05 mrt.  49,81 49,81 128,30 Kerk 
08 mrt.  35,15 35,15  - Biddag, Diak.+CvK. 
12 mrt. 75,97 75,97 204,40   
   Gezinsd./Schoolcatechese 
19 mrt. 32,13 32,12 53,10 Diak.+CvK. 
19 mrt. 52,72 52,72 148,92   
             19.30uur./Themadienstcomm. 
26 mrt.  33,58 33,58 93,24  Kerk 
26 mrt. 33,27 33,26 79,40  (Stokkum) Kerk. 

 
ZALENVERHUUR 

   Waar?  Dienstgebouw 
   Voor al uw Vergaderingen / Bijeenkomsten 

Workshops 
   Aantal  5 tot 150 personen 
   Info  Jeroen Noltus 
  Tel. 363890 
 

 
 
 
Het weekend “Even 
Bijtanken” 
 
Voor veel mensen die 
langdurig van een 
uitkering moeten 

rondkomen is vakantie een luxe die ze zich niet 
kunnen permitteren. Ook in Overijssel wonen 
velen voor wie dat een realiteit is. 
Daarom organiseert de Provinciale Stuurgroep “De 
Arme Kant van Overijssel”  dit jaar voor de 
dertiende keer,  het  weekend “Even Bijtanken” . 
Dit zal plaatsvinden in het klooster Frenswegen, 
gelegen tussen Nordhorn en Neuenhaus in 
Duitsland, van vrijdagmiddag 7 juli tot en met 
zondag 9 juli 2006. 
Er kunnen ongeveer 100 mensen aan deelnemen. 
Ook kinderen met hun ouder(s) zijn van harte 
welkom. 
Natuurlijk zouden uitkeringen toereikend moeten 
zijn om vakantie te houden, zolang dat niet het 
geval is, blijven initiatieven zoals “Even Bijtanken” 
hard nodig. 

Er zijn geen kosten aan dit weekend verbonden. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marcel 
Bogers van het Protestants Dienstencentrum 
Overijssel/Flevoland, tel.: 0572-346824 of 
m.bogers@pkn.nl 
 
Voor meer informatie en opgave: 
Horstweg 5 7555 VR Hengelo. Telefoon 074-
2430093 
e-mail: jan.mekelenkamp@12move.nl 
Aanmelden: tot 15 mei 2006   
 
 

Protestantse gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Kerkelijk bureau: 0547–361242 
Buffet: 0547–363890  fax: 0547–276637 
Redactie Markelo’s kerkblad: 
Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 0547-361402 
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 0547-361238 
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439 
Hr. F. van Zwol,  Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 8 mei 2006. 
Inleveren kopij vóór donderdag 28 april 2006 liefst via Email: 
kerkblad.martinus@hetnet.nl  
of op het kerkelijk bureau via een diskette. 
 
Kerkenraad: 
Preases: Dhr. J. Hargeerds (Jan),  
Scriba:     Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef 

Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819 
Koster:   Jeroen Noltus, tel. 363890 
Kerkelijk bureau openingstijden: 
ma. 9-12 uur;  wo. 9-12 uur;  do. 10-12 uur; vr. 9-12 uur 
adres: Kerkplein 41,  tel. 0547-361242 
Administratie: 
Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083 
Betaalnummers College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente: 
Postbank:  813891  -  Rabobank: 34.07.01.153 
Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente: 
Rabobank: 34.07.00.327    
Rekeningnummer Orgelfonds: 
Rabobank: 34.07.45.819 
Rekeningnummer Verjaardagfonds: 
Postbank: 274790 
Onderhoudsfonds Kerk Markelo (Martinuskerk): 
Rabobank: 34.07.72.522 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


