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'MORGEN ZAL HET VREDE ZIJN'
Op zaterdagavond wordt bij ons wel gekeken naar
het tv-programma 'X factor'. Hierin worden solisten
en zanggroepen op hun kwaliteiten beoordeeld.
Anders dan bij 'Idols' is er geen leeftijdsgrens. Het
is altijd weer verbazingwekkend wat voor verwrongen zelfkennis sommigen hebben. Ze denken dat
ze goed kunnen zingen, terwijl het tegendeel overduidelijk is en de vereiste uitstraling ontbreekt. Dergelijke kandidaten worden soms genadeloos afgeserveerd door de jury.
Wat me ronduit stoort is het leedvermaak waartoe
zulke uitzendingen leiden. Wat is er mooier dan
lekker lachen om zulke 'domme' mensen. Op internet kun je dat plezier nog eens dunnetjes overdoen
door naar een herhaling te kijken. Wie is er dan
dommer?
Het lachen om mensen, die afgaan, is niet alleen de
kijker aan te rekenen. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de programmamakers. Zij zijn het die
bewust zulk een volksvermaak stimuleren. Het zorgt
vast voor hogere kijkcijfers. Wanneer ze bijvoorbeeld inzoomen op een man, die zijn uiterlijk niet
helemaal mee heeft. En ze laten dan een fragment
horen uit een lied met de woorden "you're beautiful"
(van het gelijknamige nummer van James Blunt),
dan staat me dat tegen. Zo'n kandidaat wordt opzettelijk bespottelijk gemaakt.
Heel anders ging het toe bij 'Popvoices' in Goor. Op
zondag 26 november streden verschillende scholieren uit groep 7 en 8 met elkaar om de prijzen. Of
hun optreden nu geslaagd was of niet, in bijna alle
gevallen kregen ze te horen dat het goed was gegaan. Soms vond ik het commentaar te mild. Want
zwakkere momenten in een uitvoering mogen best
worden benoemd, als het maar op een positieve
manier gebeurt, zonder de zangers of zangeressen
af te kraken. Een buurmeisje is er met de prijs van
groep 8 vandoor gegaan, Lisan Ganzevles. Van de
basisschool de Zwaluw deed Emmelie Schoneveld
mee met het nummer 'De speeltuin' van Marco Bor-

sato. Dat lied
bracht ook de
winnares naar
voren,
een
meisje
uit
Bentelo.
De tekst gaat
over een kind
dat aan de
hand van zijn moeder loopt door kapot geschoten
straten en de wonden, die de oorlog hebben geslagen. Het refrein zingt hoopvol: Morgen zal het vrede
zijn. Maar in het volgende couplet wordt de vraag
gesteld of de oorlog wel ooit uit je gaat, ook al ben
je uit de oorlog. Emmelie zong het mooi. Mijn gedachten dwaalden af naar het eerder genoemde
programma: begint vrede niet bij de wijze waarop
we naar de ander kijken? Hoe we elkaar weten te
accepteren ondanks ons uiterlijk of afkomst?
Ik denk aan woorden uit Jesaja 53 over een lijdende knecht van God: 'onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon
ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen
gemeden (…) Maar hij was het die onze ziekten
droeg, die ons lijden op zich nam (…) Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet'. Deze tekst uit
Jesaja is toe te passen op het leven van Jezus
Christus. Hij verkondigde om de andere wang toe te
keren bij een smadelijke slag in het gezicht en de
vijand lief te hebben in plaats van te haten. Met zo'n
houding haal je de angel uit een harteloze opmerking, straal je warmte uit en ben je niet kapot te
krijgen. MD

De redactie wenst u allen
goede feestdagen en
een gezegend 2007

Kerkdiensten
Zaterdag 16 december
19.30 uur

Kerstfeest Zondagsschool
collecte: zondagsschool

Zondag 17 december, III Advent
10.00 uur
19.30 uur

ds. H. Overdijk
collecte: kerk
ds. H. Overdijk
Adventszangdienst met Mannenkoor
en Fanfare
Collecte: diaconie

Zaterdag 23 december Anholtskamp
15.00 uur

ds. M. Dijkstra, Kerstviering
collecte: diaconie

Zondag 24 december, IV Advent
10.00 uur

ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie
19.30 uur
ds. M. Dijkstra, kerstgezinsdienst
m.m.v. gospelkoor ‘Enjoy’
collecte: commissie themadiensten
22.30 uur
ds. H. Overdijk, kerstnachtdienst
m.m.v. het kerkkoor
collecte: diaconie (kinderen Afghanistan)

Eerste Kerstdag, 25 december
10.00 uur

ds. M. Dijkstra
m.m.v. het kerkkoor
collecte: kerk

Zondag 31 december, Oudjaar
10.00 uur

ds. H. Overdijk
collecte: kerk

Zondag 7 januari, nieuwjaarswensen,
bevestiging ambtsdragers
10.00 uur

ds. H. Overdijk
collecte: kerk

Zondag 14 januari
10.00 uur Martinuskerk ds. M. Dijkstra
10.00 uur Stokkum
ds. H. Overdijk
collecte: kerk

Bij de diensten
De zondagsschool (dorp, Elsen en Stokkum) houdt
haar kerstviering op zaterdag 16 december. Ook dit
jaar weer in de kerk. Dat betekent dat niemand thuis
hoeft te blijven omdat er misschien geen plaats zou
zijn. Dus: welkom! Ook wie geen kinderen of kleinkinderen op de zondagsschool heeft, is van harte welkom, het kerstfeest is voor iedereen! We zijn blij dat
de zondagsschool sterk groeit. Laten we die blijdschap ook zichtbaar maken door massaal naar het
kerstfeest te komen. Dat is stimulerend voor de kinderen, en een teken van waardering voor de leiding! Die
viering begint om 19.30 uur in de Martinuskerk.
De traditionele Adventszangdienst wordt op 17
december gehouden, met medewerking van
Mannenkoor en Fanfare. We willen samen vertrouwde
liederen zingen, begeleid door de Fanfare, terwijl
Mannenkoor en Fanfare zich ook van hun beste kant
zullen laten horen. Een mooie gelegenheid om je
samen voor te bereiden op het Kerstfeest, samen te
zingen en te genieten van enthousiast spel en zang,
in een sfeervol kerkgebouw met een prachtige
akoestiek! De dienst begint om 19.30 uur, maar vanaf
ongeveer 19.15 zal de Fanfare al voor ons spelen.
Rond de Kerstdagen is er een breed aanbod aan
diensten. Dat begint al op zaterdag 23 december, als
de kerstviering in de Anholtskamp wordt gehouden.
Voorganger is ds. Dijkstra.
Een dienst speciaal voor kinderen en jonge gezinnen
is de themadienst op Kerstavond, traditioneel georganiseerd door de CTD. Voorganger is ds. Dijkstra, en
ons ‘eigen’ gospelkoor ‘Enjoy’ (dat een stormachtige
ledengroei doormaakt) zal aan de dienst meewerken.
De Nachtdienst begint om 22.30 uur, hieraan wordt
meegewerkt door het Kerkkoor, de voorganger is ds.
Overdijk.
Op Eerste Kerstdag gaat ds. Dijkstra voor, en ook aan
deze dienst zal het Kerkkoor medewerking verlenen.
Voor zowel de Kerstgezinsdienst, de Kerstnachtdienst
en de Kerstmorgendienst geldt dat er vanaf ongeveer
een kwartier voor aanvang samenzang van bekende
liederen is. Wie graag vóór de dienst zingen wil, moet
dus een kwartiertje eerder naar de kerk komen…
Oudjaar valt dit jaar op een zondag. Er zal daarom
gewoon om 10.00 uur dienst zijn, en geen dienst om
15:30 uur.
Een week later, 7 januari zal een tweetal ouderlingen
bevestigd worden. Na de dienst kunnen we hen geluk
wensen, en elkaar het beste toewensen voor 2007,
onder het genot van een kopje koffie, in het
Dienstgebouw.
Dat nieuwjaarswensen kan een week later in Stokkum
nog eens dunnetjes worden over gedaan, want op 14
januari zal er naast de dienst in de Martinuskerk ook
een dienst in het gebouwtje in Stokkum worden gehouden, met wijkpredikant ds. Overdijk als voorganger.(O.)

Doopdienst van 19 november
(foto gemaakt door Annie Nijenhuis)

Wijk Noord

Wijk Zuid

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

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

Geboren

Geboren

Bij Maurice en Gea Hargeerds mocht de vlag uit aan
de Fokkerstraat 59, omdat ze op 23 november de gelukkige ouders waren geworden van hun dochter Esmee Hermina Frederika. We hopen dat ze nog lang
vreugde mogen beleven aan Esmee en wensen haar
een gezegende toekomst toe, gedragen door Gods
kracht.

Het laatste wijkbericht van dit jaar, in het donkere
seizoen van korte dagen en lange nachten, kunnen
we beginnen met een aantal blijde mededelingen, een
klein geboortegolfje:
- De Lochemseweg heeft er een bewoonster bij. Want
op 27 oktober werd Silke (Henriët) geboren, dochter
van Gerwin en Henriët te Rietstap. We willen hen, en
‘grote zussen’ Iris en Christa, van harte feliciteren.
- Ook een gelukwens voor René en José Pasop –
Wannink. Zij stuurden ons bericht dat op 31 oktober
hun eerste kindje is geboren, een zoon, die ze de
naam Niels gaven. Dus ook het dorp heeft er een
nieuwe wereldburger bij.
- Maar het kan niet op! Want vanaf de Poppe kwam
ook goed nieuws. Daar kregen Robert en Ellen
Aanstoot gezinsuitbreiding. Op 15 november werd
hun dochter Isa Carolien Maria geboren. Liz heeft er
dus een zusje bij! We willen ook dit gezin van harte
gelukwensen met dit nieuwe leven.
- Het laatste geboortebericht komt van buiten de
grenzen van onze gemeente. Onze oud-leervicaris
Eline Baggerman en haar man Kees werden op 10
november ouders van een dochter. Toen werd, in de
pastorie van Geesteren (Gld.) Anna Francina
geboren, hun eerste kindje. Ook hen wensen we
natuurlijk veel geluk…

Zegen en geluk in het nieuwe jaar
Met de temperaturen van eind november zou je haast
vergeten dat het straks kerst is en het nieuwe jaar
voor de deur staat. In korte tijd kan er echter veel veranderen. Niet alleen in de natuur, ook in een mensenleven. We wensen elkaar meestal veel geluk toe,
maar we weten dat we die verwachting niet altijd voor
onszelf kunnen koesteren. Soms moet je achterlaten
wat je lief is. Dan blijft er op het laatst niets anders
meer over dan uit te zien naar een herschepping van
dit bestaan, waarbij God alles nieuw zal maken en
ziekte en dood niet meer zijn. En dan hoop je dat het
anderen goed mag gaan.
Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

Vier maal nieuw leven, vier maal een wonder. In geloof mogen we zeggen dat deze vier kinderen naast
de onvoorwaardelijke liefde die ze van hun ouders
krijgen, ook delen mogen in de onvoorwaardelijke liefde van God. Daarom wensen we het gezin te Rietstap, het gezin Pasop, het gezin Aanstoot en het ge-

zin Baggerman ook de zegen toe van onze Vader in
de hemelen.

Wij gedenken

Kerkenraad
•

Op 97-jarige leeftijd overleed op 3 november Arendina
Johanna Lubbers-Bolink. In de laatste jaren was ze
slechthorend en nagenoeg blind, maar ze behield
haar belangstelling voor lief en leed in haar omgeving
aan de Veldstadsweg 5. Van haar drie inwonende
vrijgezelle zoons ontving ze een liefdevolle verzorging. Daar had ze sinds haar trouwen met Jan Harmen in 1935 gewoond. Zelf kwam ze van de Welmersweg 5, even verderop. In haar leven heeft ze diverse keren in het ziekenhuis gelegen. Door reuma
waren de handen vergroeid. Met diezelfde handen
heeft ze veel werk verricht op en rond de boerderij.
Haar liefhebberij waren bloemen. In 1993 overleed
haar man Jan. Groot was het verlies, toen ze op het
eind van de oorlog hun enige dochter hadden verloren
aan difterie. Arendina wilde tot het eind toe thuis blijven. Die wens kon met dank aan de thuiszorg worden
vervuld. In het geloof dat de dood geen scheiding
maakt tussen ons en de Heer hebben we haar op 8
november na een dienst van woord en gebed aan
God toevertrouwd bij haar graf op het Markelose
kerkhof. MD
Jan Willem Hasselo was bekend om zijn huifkarren.
Tot vlak voor zijn einde maakte hij nog tochten mee.
Maar een ziekte beroofde hem versneld van zijn
krachten, waaraan hij op 6 november in het ziekenhuis in Hengelo overleed, 76 jaar oud. Hij was vol van
paarden. Het was dan ook een passend afscheid,
toen hij op 11 november in een koets naar zijn laatste
rustplaats werd gebracht op de begraafplaats in Markelo. Op 18 september 1930 was hij geboren aan de
Petersweg 3 op erve 'Schreurs'. Met zijn eerste
vrouw, Jo Brunnekreef uit Enter, bleef hij er wonen. In
1956 benam zij zich van het leven, hem achter latend
met hun dochter Willy. In 1968 verhuisde hij, samen
met zijn dochter, moeder en het vee, naar de Stokkumerweg 24. In de jaren '70 concentreerde hij zich volledig op de huifkarren. In die tijd leerde hij ook zijn
tweede vrouw kennen, Kitty Koene. Jan Willem was
een doorgaans opgewekte man, die van de natuur
hield en zo zijn eigen gang ging. In het laatst was hij
wat vergeetachtig geworden. In de verwachting dat
God hem niet loslaat hebben we hem in diens handen
overgegeven na een dienst in het Dienstgebouw. MD

Tenslotte
We wensen u goede Kerstdagen. De decembermaand is op het kerkelijk erf een drukke maand, in de
zin dat er veel diensten en vieringen zijn. We hopen
elkaar daar ook te ontmoeten!
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
H. Overdijk

•

•
•

De kerkenraad bezint zich al een aantal maanden
op de eredienst. Op de laatst gehouden vergadering wordt o.a. over de liederen gesproken. Liederen moeten, volgens kerkenraadsleden, herkenbaar zijn, en vrolijk. Ze moeten aansluiten bij de
preek, en vooral het slotlied moet een aansprekend lied zijn. Ook zou er volgens sommigen
meer gebruik moeten worden gemaakt van andere liedbundels. Op voorstel van het moderamen
zal een werkgroep samengesteld worden, met
daarin een organist, beide predikanten, een gemeentelid, kerkenraadsleden en iemand van de
commissie themadiensten.
Het collecterooster wordt besproken en goedgekeurd. Vanuit de vergadering komt de opmerking
dat het goed is zoveel mogelijk het doel van de
collecte kenbaar te maken en aan te kondigen in
het kerkblad, diaconie en kerkrentmeesters nemen dit mee.
De kerkenraad verkiest mw. Joke Doornhein –
Vastenburg, Meenweg 6, tot ouderling.
Zij zal D.V. in de dienst van 7 januari 2007 bevestigd worden in het ambt, samen met mw. Wilma
Roeterdink – Muytstege, die al eerder tot
(jeugd)ouderling verkozen is. (O.)

Kerkrentmeesters
Gezocht:
Mensen die de geluidsinstallatie en kerkradio willen
bedienen.
Honorering:
uitstekend.(bijna hetzelfde als de
kerkrentmeesters)
Waardering:
erg groot
Moeilijk:
enige kennis van een PC is een pré.
Kost het tijd:
Nee, als je je aanmeldt 1x per maand
ong. 90 min. tijdens de kerkdienst.
Stuur je c.v. of beter: bel gewoon
Bram de Boer 362259 of
Frits van Zwol 36265

Jeugd- en Jongerenwerk
Themadienst

6 TOT 9 JAAR
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:
Wanneer?

Dienstgebouw
Van 18.30 uur
tot 19.30 uur
€ 0,75 per keer
Zie onderstaand
programma

14 december 2006

Schilderen voor Kerst

11 januari 2007

Bingo

Groetjes Janet, Dewi, Els 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…………………

Namens de leiding van de Jeugdclub wensen
wij iedereen hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2007 toe.

9 TOT 12 JAAR
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:
Wanneer?

Dienstgebouw
Van 18.30 uur
tot 19.30 uur
€ 0,75 per keer
Zie onderstaand

programma

14 december 2006

Een sfeerlampje maken

11 januari 2007

Bingo

Groetjes Janet, Margot en Madieke

Kerstgezinsdienst 2006 “De Kribbige Kribbe”
De os en de ezel zijn vrolijk, er komen gasten in de
stal! De kribbige kribbe is hier helmaal niet blij mee!
Liever geen gasten in de stal als het aan de kribbe
ligt. Als dat maar goed gaat……..!
Hoe dit afloopt kunt u zondag 24 december beleven
tijdens de Kerstgezinsdient. De samenzang begint om
19.15 uur, de dienst om 19.30 uur.
De voorganger in deze dienst is ds. Dijkstra. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Joke Franken,
dirigent van het koor ‘Enjoy’. Ook ‘Enjoy’ levert een
muzikale bijdrage aan de dienst. Zij brengen een aantal liederen uit hun kerstrepertoire ten gehore. Wij hopen u allen op 24 december te mogen verwelkomen.
Commisie Themadiensten

Catechese
Wordt er nog catechisatie gegeven? Een tiener kwam
met die vraag. Als predikanten hebben we dat
voorgelegd aan leeftijdsgenoten, die we kennen van
de jeugdkerk. Er waren toen wel meer, die er open
voor stonden. Nu is het plan om volgend jaar een
bijeenkomst te houden in het dienstgebouw, waar we
bespreken hoe we dat verder zullen aanpakken. Deze
bespreking is op donderdag 11 januari om 19.30 uur.
Iedereen, die interesse heeft is hier welkom. Tot nu
toe gaat het om tieners tot een jaar of zestien. Maar
wie ouder is en ook met leeftijdsgenoten in gesprek
wil over geloof in God, de bijbel, naar de kerk gaan of
eigen levensvragen, nodigen we uit om zich aan te
melden of te komen.
Voorlopig is het idee om volgend jaar in twee blokken
van drie avondbijeenkomsten van ongeveer een uur
catechese te geven. Het ene blok wordt door de ene
predikant gegeven en het andere blok door de andere
predikant. Bij hen kun je je ook opgeven, voor zover
we je naam nog niet hebben.
Ook wie overweegt om belijdenis te doen, maar daar
nog niet uit is en zich eerst verder wil verdiepen in
geloofszaken zien we graag komen. - Ds. M. Dijkstra
en ds. H. Overdijk

Algemeen
Hervormde Vrouwenvereniging.

Van de Zondagsschool…
Bloemschikken in het teken van kerst.
Het Kerstfeest vieren we op
zaterdag 16 september om 19:30
uur in de Martinuskerk.
De zondagsschool begint ná de
kerstvakantie weer op 7 januari
2007. Wij wensen alle kinderen
fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Op dinsdag 12 december gaan we weer bloemschikken in kerstsfeer op onze vertrouwde locatie bij de
fam. Ten Hove en natuurlijk onder leiding van Dini
Izaks. Op de verenigingsavond van november stond
een voorbeeld en kon u zich opgeven. Was u niet
aanwezig dan even een telefoontje naar Alies ten
Hove tel: 363334 of Dini Izaks: 361811. Graag nog zo
spoedig mogelijk.

Advent Kerstviering
Op donderdag 14 december a.s. vindt onze advent
kerstviering plaats om 20.00 uur in het dienstgebouw.
Samen met het Kleinkoor uit Ootmarsum willen we
deze avond invullen.
We gaan samen zingen. Het kerstevangelie wordt op
een verrassende wijze weergegeven.
Het Kleinkoor zingt sinds november 2001.
Het geeft ieder jaar een passieconcert met werken
van verschillende componisten zoals Bach (Johannes- Passion) en Kühnhausen (Matthäus- Passion).
Het heeft een breed repertoire (modern, barok en renaissance) en is vooral trots op haar Twentse liederen.
Het koor bestaat uit 20 leden en heeft als vaste dirigent Frans Hejdemann.
Op onze kerstavond zullen ze kerstliederen vóór en
soms ook met ons zingen in het Twents.
Ook zullen ze nog andere liederen in het Twents ten
gehore brengen.
Maar natuurlijk kunt u ook nog luisteren naar een vrij
kerstverhaal.
We hopen dan ook weer op een grote opkomst voor
deze advent kerstviering.

Samen tweede kerstdag doorbrengen?
e

Wie het fijn vindt, om een deel van 2 Kerstdag samen
met anderen door te brengen, is van harte uitgenodigd om die dag naar het dienstgebouw te komen.
De kerk van Markelo nodigt u en jou uit. Iedereen, die
e
op 2 Kerstdag behoefte heeft aan gezelschap, is van
harte welkom!
We willen de middag en
avond gezellig met elkaar
doorbrengen en voor de inwendige mens wordt gezorgd. En als afsluiting drinken we een kop koffie of
thee.
Als je wilt komen of als je
vragen hebt, bel ons dan
even.
Vanaf 14.00 uur bent u van
harte welkom, uw gastvrouw en gastheer zijn
Marga en Bram de Boer.
Namens de Kerk van Markelo,
Marga en Bram de Boer, tel. 362259.

Vanaf deze plaats wensen we een ieder goede
kerstdagen en goed en gezond 2007 toe.
De nieuwjaarsbijeenkomst is op woensdag 10 januari
2007 in Bill’s bar in Markelo.

Nieuwjaarsbijeenkomst H.V.V.
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom om onder
het genot van een kopje koffie of thee gezellig wat bij
te praten en elkaar de goede wensen over te brengen.
Ook hebben we vanmiddag een gast in ons midden
en wel:
Cees Prinsen
met zijn programma:
De Meidenkist.
Zijn enthousiaste optreden bestaat ondermeer uit een
meidenkist, boordevol spullen uit de tijd van toen. Van
antieke kleding tot blokval.
Cees doorspekt de spullen uit zijn kist met anekdotes
en wetenswaardigheden.
De Meidenkist is een spiegel uit het verleden.
Kunst of aardige kitsch?
Cees is een uitmuntend verteller en conservator van
museum ‘De Dorpsdokter’ in Hilvarenbeek.
Schrijver van heemkundige artikelen en bovenal specialist in historie en volksleven waarvoor hij onlangs
nog geridderd is.
Door zijn sappige manier van vertellen zorgt Cees
voor een amusante sfeer.
Herinneringen uit het voorbije leven: geloof, hygiëne,
knecht en dienstmeid.
Hij geeft een optreden dat tot de laatste minuten boeit.
Graag heet het bestuur dan ook weer veel dames
welkom voor deze gezellige middag.
Tot ziens hervormde vrouwenvereniging.

Catecheselessen bij de Jongerenbijbel
Op 17 juni jl. is de Jongerenbijbel met groots spektakel gepresenteerd. De uitgave van deze bijbel is tot
stand gekomen in samenwerking met de EO-ronduit
Club. Inmiddels is de eerste oplage van 27.500
exemplaren al uitverkocht! De Jongerenbijbel is geschikt om zelfstandig te lezen, maar ook het gebruik in
groepen willen we stimuleren.
Door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zijn er
vier catecheselessen gemaakt bij de ‘promotiefiguren’
van de Jongerenbijbel: Ruth, Esther, Job en Lucas.
Aan de hand van deze personen of bij de themapagina van het desbetreffende bijbelboek is een lesopzet gemaakt voor jongeren van 12-15 jaar.
De thema’s zijn:
• Heb jij het lef?!
– over Ruth en andere mensen met lef
• Ester: die vrouwen zijn zo gek nog niet…
– over mannen en vrouwen in de Bijbel en de rolpatronen in de huidige samenleving
• Job en de zin van het lijden
• Lucas: the man in the shadow
– over stille mensen op de achtergrond
Alle lessen bevatten links met de Jongerenbijbel en
veel werkvormen om in een groep met jongeren te
gebruiken.
Wilt u meer informatie kijk dan op internet naar:
www.bijbelgenootschap.nl
of www.jeugdwerk.pkn.nl

Uitgave De kerk viert feest!
De kerk viert feest! is de titel van een cadeauboekje
dat is uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting en de Protestantse Kerk in Nederland.
De uitgave geeft beknopte informatie over 7 feesten
en momenten die in de kerk gevierd worden: Kerst,
Pasen en Pinksteren en dopen, trouwen, rouwen en
avondmaal. Naast informatie over de feesten bevat
het boekje portretten van mensen die iets vertellen
over hun beleving bij een van de viermomenten. Veel
mooie foto’s maken de uitgave compleet.
Deze uitgave kost € 2,95 per exemplaar, bij 10 exemplaren of meer betaalt u nog maar € 1,95 per stuk
(exclusief verzendkosten).
U kunt het cadeauboekje bestellen bij de helpdesk
van het Nederlands Bijbelgenootschap (023-5146161
of venv@bijbelgenootschap.nl).
Werkgroep NBG Markelo

ma 11 dec

Micha 2:12-3:4

di 12 dec

Micha 3:5-12

wo 13 dec
do 14 dec
vr 15 dec
za 16 dec

Micha
Micha
Micha
Micha

3e Advent
zo 17 dec

Micha 6:1-8

ma 18 dec

Micha 6:9-16

di 19 dec
wo 20 dec
do 21 dec
vr 22 dec
za 23 dec

Micha 7:1-7
Lucas 1:1-25
Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56
Lucas 1:57-66

Gods klacht over zijn
volk
Onrecht komt voor de
val
Is het echt te laat?
Met stomheid geslagen
Een begenadigd meisje
Vreugdesprong
Johannes is zijn naam!

Lucas 1:67-80

Geestkrachtige woorden

Lucas 2:1-14

De geboorte van Jezus

Lucas 2:15-21

Verwonderlijk

Micha 7:8-13
Micha 7:14-20
Lucas 2:22-35
Lucas 2:36-40

De HEER is mijn licht
Nooit zonder God
Ga in vrede
Nog meer hulde

Lucas 2:41-52

Het huis van mijn Vader

Efeziërs 1:1-6

Lofprijzing

Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1: 15-23
Efeziërs 1: 1-10

In Christus
Dank en voorbeden
Geschonken leven

4e Advent
zo 24 dec
Eerste
kerstdag
ma 25 dec
Tweede
kerstdag
di 26 dec
wo 27 dec
do 28 dec
vr 29 dec
za 30 dec
Oudjaar
zo 31 dec
Nieuwjaar
ma 1 jan
di 2 jan
wo 3 jan
do 4 jan

4:1-8
4:9-14
5:1-8
5:9-14

God is toch met ons?
Waar het visioen
ontbreekt ...
En toch komt het goed
Pijnlijk vooruitzicht
Wie brengt echt vrede?
Oordeel en verwoesting

vr 5 jan
Epifanie
za 6 jan
zo 7 jan
ma 8 jan
di 9 jan
wo 10 jan

Efeziërs 2: 11-23
Efeziërs 3: 1-13
Efeziërs 3: 14-20
Efeziërs 4: 1-6
Efeziërs 4: 7-16
Efeziërs 3: 17-24

Eén in Christus
Dienaar van het
evangelie
Eer aan de Vader
Eenheid bewaren
Lichaam van Christus
Vernieuw

Markelo gaat bloeien
Op 18 november was de verkoop van amaryllisbollen.
Het was een groot succes. De 500 bollen zijn in een
relatief korte periode allemaal verkocht. De opbrengst
komt ten goede aan onze contacten met de partnergemeente Csurgó in Hongarije. Vorig jaar ontvingen
we Hongaarse gasten, die we een aantrekkelijk programma konden aanbieden. Aankomende zomer hopen we hen te bezoeken. In het verleden namen we
materiaal mee, dat ze daar goed konden gebruiken,
bv. in het jeugd- en jongerenwerk. Of er werd een bijdrage geleverd aan het renoveren van een kerkgebouw.
Wij willen de kopers hartelijk danken en wensen jullie
veel bloei plezier. Voor de verkopers en bezorgers
een bijzonder dankjewel. Zonder jullie hulp was het
ons niet gelukt de amaryllisbollen bij de mensen thuis
te krijgen.
Voor de mensen die dit jaar geen amaryllisbol hebben
bemachtigd, een troost: volgend jaar zullen wij waarschijnlijk weer een verkoop organiseren. Bloeiende
feestdagen toegewenst.
De Csurgócommissie

De vlieger gaat weer op.
In Afghanistan, u weet wel daar waar ook Nederlandse troepen aan
wederopbouw proberen te werken, is al 25
jaar oorlog. Vanaf 1979
tot 1989 waren er de
troepen van de Sovjet
Unie,
vervolgens
woedde er een burgeroorlog, en in 1994 kwamen de Taliban aan de
macht, die zo streng
waren, dat alles wat
maar iets met schoonheid, plezier of vrolijkheid te maken had,
verboden werd. Kinderen groeiden op in geweld en angst. Onder
de Taliban mocht er zelfs niet gespeeld worden, zo
was ook vliegeren verboden.
In de laatste oorlog zijn de Taliban verdreven. In de
Taliban periode vluchtten 3,5 miljoen mensen het land

uit, vanuit de buurlanden Iran en Pakistan zijn er nu
velen teruggekeerd.
Voor de kinderen is er nu veel in te halen, aan les en
spel, hun jonge jaren zijn als het ware gestolen. De
kerk steunt een organisatie (Children Rehabilitation
Centre) in Afghanistan die zich voor die kinderen inzet: Speciaal kinderen met een handicap, die één of
beide ouders hebben verloren, die een angsttrauma
aan de oorlog hebben overgehouden, of die om welke
reden dan ook extra aandacht behoeven, worden door
die organisatie geholpen. De kerstcollectie is bestemd
voor dit werk. Voor kinderen die weer leren genieten
van het leven, die weer mogen spelen, voor hen gaat
de vlieger weer op, dankzij onze bijdrage.

Kerkinactie roept u op om voor deze kinderen op te
komen door een brief te schrijven, voorbeeldbrieven
liggen in de kerk. Een van die voorbeeldbrieven betreft een brief aan de Sloveense minister van onderwijs, die brief kunt U versturen via Amnesty International, de andere voorbeeldbrief is gericht aan een organisatie die zich voor Roma-kinderen inzet, een
partner van Kerkinactie. De adressen staan op de
voorbeeldbrieven, neem er een of twee mee.

15 cent per dag

Sinds enige tijd zijn we bezig geweest om een WEB
voor de Protestantse Gemeente Markelo (Martinuskerk) te maken. Ik denk dat nu het moment gekomen
is om officiëel aan te kondigen dat het web voor het
grootste deel klaar is.
Het adres is:
http://www.pkn-markelo.nl
De reden voor een eigen web is om op een moderne
manier via het internet iedereen die dat wil iets over
de kerkelijke gemeente van Markelo te vertellen.
De pagina's hebben alle als 'kop' enkele plaatjes uit
de omgeving van Markelo (markante punten) met
daarin een 'lopende tekst' met de aankondiging van
de eerstvolgende kerkdienst.
Links op elke pagina staat een menu en als u daarop
met de muis klikt wordt een nieuwe pagina geopend.
Informatie bestaat o.a. uit:
- kerkgebouw en orgel
- agenda van komende gebeurtenissen
- kerkradio
- kerkblad
- diakonie en zwo
- koren (enjoy en kerkkoor)
- fotoreportages (startdag en fancy fair)
- Csurgó
- verslagen van afgelopen gebeurtenissen

Iedere 5 tellen sterft er op deze wereld een kind aan
ondervoeding. Als kerk willen we dat niet laten gebeuren. We roepen op tot actie voor al die kinderen die
slachtoffer dreigen te worden van
honger en ondervoeding. Met 15
cent per dag kan een kind een
waardig bestaan hebben.
Honger lijden is niet nodig, er is genoeg voedsel voor iedereen. Toch
lijden er veel mensen voedselgebrek. Oorlog, slecht beleid van overheden en oneerlijke marktomstandigheden leiden tot ondervoeding
van mensen in de armste landen.
Het heeft zeker zin om te helpen, en het hoeft niet
eens veel te kosten.
Het wereldvoedsel programma van de VN heeft
berekend dat met 15 cent per dag een kind in een
ontwikkelingsland volwaardige dagelijkse voeding
kan hebben. Voor een periode van 100 dagen roepen
we u op om 15 cent per dag apart te leggen voor de
dagelijkse voeding van een kind elders in de wereld.
Kerkinactie en ICCO zorgen er dan voor dat de overheid bij die gift van 15 euro nog eens 45 euro doet.
Daarmee wordt uw gift tot 60 euro verhoogd, genoeg
voor één jaar voeding van een kind in een ontwikkelingsland.
Ook uw eigen kind kan meedoen, bijvoorbeeld door
per “boterham met niks” 15 cent te verdienen.

Roma-kinderen
In enkele Midden- en Oost-Europese landen, zoals in
de landen van voormalig Joegoslavië, is nog steeds
sprake van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals de Roma (vroeger vaak zigeuners genoemd). Vooral kinderen
zijn er vaak het slachtoffer
van. Zo zijn er scholen die
de Roma-kinderen in aparte
klassen les geven, of zelfs
voor de Roma-kinderen een
aparte ingang hebben. Ook
het lesprogramma voor deze kinderen is “aangepast”
aan het veronderstelde lagere intelligentieniveau.

Website van onze kerk

Verder is er nog een gastenboek dus laat gerust
weten wat u er van vindt.
Een web kan niet zonder actuele informatie en daar
hebben we elk gemeentelid voor nodig. Dus alstublieft denk met ons mee en kom met uw (kerkelijke)
informatie over wat dan ook. Liefst met foto's want
een website is hoofdzakelijk een visueel gebeuren.
Stuur dit dan naar het emailadres:
info@pkn-markelo.nl
Ook kan de commissie nog wel medewerking gebruiken bij het maken en onderhouden van de website en
dan denken we eigenlijk aan een "jongere" om ook
voor de jeugd van Markelo de website aantrekkelijk te
maken. Heb je kennis van Frontpage en/of Macromedia (of wil je wel leren hoe dat allemaal gaat met een
website) neem dan contact op met Frits van Zwol.
Fokkerstraat 4 tel. 362652.

Giften Bloemendienst
Hr M. € 5 / J de B € 5 / Mevr V. € 7 / Mevr H. € 10 /
Fam H. € 5 / Mevr H. K. € 5 / Hr L. € 5 / Hr H. € 5

Collecten:
Datum:
01 okt.

CvK.
50,06

Diak.
50,06

08 okt.

36,95

36,95

15 okt.(dorp)

52,51

52,51

15 okt.(stokkum) 27,89

27,89

22 okt.(10:00)

46,67

46,68

22 okt.(themad.) 13,55

13,54

27 okt.

49,00

Eindcollecten:
109,50
Kerk&Israel
75,55
Diakonie
118,90
Kerk/CvK.
70,50
Kerk/CvK.
112,20
Kerk/Cvk.
35,70
Themadienstcomm.
Diak.Anholtskamp
191,77
Bijbelgenootschap

29 okt.

54,16

54,16

01 nov.

56,95

05 nov.

99,03

12 nov.(dorp)

42,82

56,95
Diak/CvK. Brookschole
99,03
257,40
Diak. Dankdag fruitbakjes
42,82
107,60
Kerk/CvK.
24,40
62,75
Kerk/CvK.
73,93
156,95
Diakonie
24,10
Diakonie
41,21
Diakonie
100,54
305,90
Kerk/CvK.

12 nov.(elsen) 24,40
19 nov.

73,94

23 nov.(Anholtskamp)
24 nov.(Anholtskamp)
26 nov.
100,55

Giften: 1 september t/m 30 november 2006
Kerk/CvK.
G. 45,00 / S. 250,00 / K.5,00 / K. 10,00 / KV-J. 40,00 /
W-K. 10,00 / S-B. 5,00 / D. 10,00 /
F. 10,00 / K-K. 20,00 / H. 5,00 / H. 50,00 / B-H. 5,00 /
R-E. 5,00 / Z. 20,00 / S. 5,00 /
B-Z. 5,00 / n.n. 5,00 / M. 10,00 / O-R. 10,00 / L-Z.
10,00 / A-O. 20,00 / K. 10,00 /
B. 10,00 / K. 10,00 / .
Orgelfonds:
W. 20,00 / D-S. 10,00 / L. 20,00 /
Bloemendienst:
B-H. 5,00 / P. 10,00 / n.n. 5,00 / D. 5,00 / S-T. 20,00 /
R. 5,00 / H-V. 10,00 / W. 10,00 /
S. 5,00 / H. 5,00 / Z. 10,00 / W. 10,00 / .
Verjaardagfonds:
V. 12,50 / R. 10,00 / B. 10,00 / S-S. 5,00 / B. 5,00 / H.
15,00 / B. 20,00 / S. 5,00 / K. 10,00 / B. 5,00 / J. 10,00

/ L-H. 10,00 / W-G. 5,00 / E-W. 5,00 / B. 7,50 / B-Z.
5,00 / S-tH. 10,00 /
M. 10,00 / aan acc.giro’s €. 1058,50
Onderhoudfonds: B. 10,00 /
Fancy Fair: P. 10,00 / R-K. 5,00 /
Diakonie:
Fruitbakjes : €. 428,20
Bloemenfonds: L. 5,00 / A-W. 5,00 / H. 10,00 / R.
5,00 / D-N. 15,00 / O-tB. 5,00 / S. 15,00 /
P. 10,00 / B. 25,00 / n.n. 20,00

Waar?
Voor al uw
Aantal
Info
Email:

ZALENVERHUUR
Dienstgebouw
Vergaderingen / Bijeenkomsten
Workshops
5 tot 150 personen
Jeroen Noltus
Tel. 363890
dienstgeb@pkn-markelo.nl

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. 0547361402
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 januari 2007.
Inleveren kopij vóór vrijdag 29 december 2006 liefst
via email: kerkblad@pkn-markelo.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
email: dienstgeb@pkn-markelo.nl
Kerkelijk bureau openingstijden:
ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
email: kerkburo@pkn-markelo.nl
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 Verjaardagfonds:
Postbank: 274790

Kerstboomversiering:
Wat heb je nodig: 2 vellen stevig wit papier of karton, schaar, viltstiften, lijm en kerstboomhaakjes of
mooi zilverdraad.
Knip de afbeeldingen uit. (vraag wel even aan je vader of moeder of de achterkant al gelezen is…)
Kleur de figuren mooi in, knip daarna heel voorzichtig alle figuren uit en plak dezelfde figuren op elkaar,
zodat ze aan beide kanten mooi gekleurd zijn.
Prik met de punt van de schaar (of een prikpen) een klein gaatje op het rondje van het figuur en doe er
een kerstboomhaakje doorheen en hang hem in de kerstboom.

