83e jaargang, nr 693 – mei 2006

Markelo's Kerkblad
Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo
MARTINUSKERK

VROUW VAN SMARTEN
Kort geleden kwam ik in een doopnaam Dolores
tegen. Wat brengt ouders ertoe om hun kind zo
te noemen? Met deze vraag in mijn achterhoofd
zette ik me achter de computer en bezocht
enkele sites op het internet. Dit leidde tot de
volgende gegevens en overwegingen.
Dolores komt van het Spaans en betekent
smarten, pijn. Het wordt in verband gebracht met
Maria, de moeder van Jezus. Rooms-katholieke
gelovigen noemen haar 'Onze lieve Vrouw van
Smarten'. Het is een van de vele aanduidingen
van een bijzondere vrouw. Zij was bijzonder
omdat uit haar Christus is geboren, die na zijn
dood en opstanding door christenen wordt
aanbeden tot op de dag van vandaag. Maar al
kort na zijn geboorte krijgt Maria volgens
overlevering een voorzegging van verdriet en
pijn dat ze om Hem zal moeten doorstaan.
Terwijl ze naar Joods gebruik met het kind Jezus
naar de tempel ging voor een dankoffer, werd ze
aangesproken door een oudere man, Simeon.
Hij kreeg een woord van God in zich over zowel
Maria als haar zoon. Tot haar zei hij volgens het
evangelie van Lucas: 'Hij zal een teken zijn dat
betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard
doorstoken worden.' (2: 34v.) Voor Maria is de
betekenis van dat woord dan nog verborgen,
maar een dertig jaar later dringt de realiteit ervan
tot haar door. Wanneer haar zoon als een
misdadiger wordt opgepakt, berecht en aan het
kruis genageld. Zijn lijden en sterven bezorgt
een fikse kras op haar ziel. Het verlies van een
kind moet een van de ergste dingen zijn, dat een
mens kan overkomen. Maria maakt het mee.
Deze pijnlijke ervaring bezorgt haar in de latere
kerkgeschiedenis de positie van vrouw van
smarten.

Velen, die door leed worden getroffen, zoeken bij
haar troost. Ze vertrouwen hun eigen
zielenroerselen aan haar toe, in het geloof dat zij
er een weg mee weet. Eén, die uitkomt bij
Jezus. Ik ben opgegroeid in de protestantse
traditie en heb een ingebouwde reserve tot zulk
een bidden. Maar het is zeker geen slechte
gewoonte om in de naamgeving te verwijzen
naar Maria. Van haar levensgeschiedenis valt
een hoop te leren. Als het je dan maar dichter tot
Christus brengt, de levende Heer en niet van
Hem afleidt.
Bij één scène wil ik nog stilstaan. Het speelt zich
af bij het kruis, wanneer Jezus ondanks de pijn
die Hij dan doorstaat nog oog heeft voor zijn
moeder. En voor een volgeling met wie Hij een
bijzondere band had. Daar staat Maria, zijn
moeder, verscheurd door verdriet. Ze verliest
een zoon, haar eerstgeborene. Zij moet straks
zonder hem verder. Een aangrijpend tafereel.
Maar dan is het Jezus, die twee mensen aan
elkaar verbindt. Uit zorg voor haar en voor hem,
een geliefd leerling.
Tot haar zegt Hij: 'Dat is uw zoon'. En hij krijgt te
horen: 'Dat is je moeder' (Johannes 19: 27). Bij
het gemis van de één zet Jezus je op het spoor
van anderen. Ze brengen je een overledene niet
terug, maar bieden je wel de kans om te
overleven. Wie is voor ons als een troostende
ouder of kind? Voor wie ben ik tot steun, als
broeder, als zuster?
MD

gezinsdienst
28 mei

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.

Kerkdiensten
Zondag 14 mei
10.00 uur

ds. H. Overdijk, Heilig Avondmaal
(lopende viering)
collecte: diaconie en kerk

BIJ DE DIENSTEN
- Zondag 14 mei kunnen we als gemeente weer
samenkomen aan de tafel van de Heer, een
kernmoment voor de gelovige. We vieren het
Heilig Avondmaal deze keer in de lopende vorm.
- Voor de liefhebbers van het vertrouwde lied en
de gezellige ontmoeting staan op 26 mei de
deuren van de Anholtskamp weer wijd open voor
de zangavond, deze keer met ds. Dijkstra.
- Op 28 mei is er een gezinsdienst in de kerk,
voorbereid met de zondagsschool, waarin
afscheid genomen wordt van degene, die de
zondagsschool gaat verlaten.
- Een week later, op 4 juni, is het Pinksterfeest.
In de Pinksterdienst zullen drie nieuwe
ambtsdragers in het ambt bevestigd worden, een
feestelijk gebeuren voor heel onze gemeente.
- Zondag 11 juni is er naast de dienst in de
Martinuskerk ook een buurtdienst in de school in
Elsen.
- De volgende doopdienst staat voor 25 juni op
het rooster, wie van die gelegenheid gebruik wil
maken moet contact opnemen met ds. Dijkstra,
de voorganger in die dienst. (O.)

Zondag 21 mei
10.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: kerken in actie

Donderdag 25 mei Hemelvaart
9.00 uur
ds. H. Overdijk
collecte: diaconie en kerk

Vrijdag 26 mei Anholtskamp
19.00 uur
ds. M. Dijkstra, zangavond
collecte: diaconie

Zondag 28 mei
10.00 uur
collecte: kerk

ds. M. Dijkstra, gezinsdienst

Zondag 4 juni Pinksteren
10.00 uur
ds. H. Overdijk
collecte: zending

Zondag 11 juni
10.00 uur Martinuskerk
10.00 uur Elsen
collecte: kerk

ds. M. Dijkstra
ds. H. Overdijk

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
HUWELIJK
"We zijn al even onderweg'. Zo leiden Ellen de
Jong en Wietse Wes hun voorgenomen huwelijk
in van woensdag 24 mei. Ze wonen al een tijdje
bij elkaar aan de Holtdijk 4, maar dan willen ze
hun relatie graag bevestigen met een
trouwdienst in de kerk. Om 9.45 uur hopen ze
elkaar het 'ja-woord' te geven op de
Dingspelerberg. Om 11.00 uur is de kerkelijke
inzegening in de Martinuskerk in het dorp. We
willen hen van harte feliciteren met deze dag en
Gods zegen toewensen voor hun verdere leven.
Hun adres blijft hetzelfde.

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.

VRIJE WEEK
Van 12 t/m/ 18 juni hoop ik vrij te kunnen nemen.
In dringende situaties neemt ds. Overdijk voor
mij waar.

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOLJEUGDKERK
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:

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra
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een stukje eigenbelang, mijn bemoeienis als
consulent behoort dan weer tot het verleden.
Maar ook omdat – ook op het kerkelijk erf – een
goede buur beter is dan een verre vriend. En
aangezien wij elkaar kennen van de nascholing
op het seminarie, zie ik het met deze ‘noaber’
wel zitten… Proficiat – en welkom terug in
Twente!

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
WIJ GEDENKEN
Op 13 april overleed, in St. Elisabeth in Delden,
Jan ter Welle. Hij werd 73 jaar. Jan was een man
die het leven op zijn manier geleefd heeft. Hij
werd geboren in een groot gezin aan de
Stokkumerweg, en bleef zijn geboortehuis altijd
trouw. Nooit is hij getrouwd geweest, na de dood
van zijn ouders woonde hij samen met zijn broer,
en na diens overlijden alleen.
Aanvankelijk werkte hij als boerenknecht, daarna
vele jaren bij de Servo in Delden.
Veel steun en hulp heeft hij gehad van zijn
zuster en zwager, en van zijn hulp. Ze
respecteerden de manier waarop Jan zijn leven
inrichtte, maar zorgden dat het allemaal toch
beheersbaar en aanvaardbaar bleef. De laatste
periode ging zijn gezondheid sterk achteruit, en
werd hij bijna helemaal doof en blind. Ondanks
alle hulp was zelfstandig wonen toen niet langer
verantwoord meer, en werd een opname in het
verpleeghuis noodzakelijk. Dat was voor Jan,
mede omdat door zijn handicaps communiceren
niet eenvoudig was, geen makkelijke periode.
Je zag, dat het niet goed met hem ging, dat zijn
krachten op waren. Toch is hij tamelijk
onverwacht overleden. We herdachten zijn leven
in een dienst in het Dienstgebouw, waarna we
hem te ruste legden op de Markelose
begraafplaats. We stonden stil bij Psalm 139,
waarin verteld wordt dat God ons kent. Zelfs
waar wij mensen misschien dikwijls een raadsel
voor elkaar zijn, kent God de HEER ons
volkomen. En zijn kennen is een kennen in
liefde. In die liefde mogen wij Jan ter Welle nu
geborgen weten.

TENSLOTTE
Eindelijk wordt het dan
toch voorjaar. Ik hoop
op mooi weer, en ook
op een beetje een
rustige tijd op het
kerkelijk erf, want ik
merk dat het afgelopen
seizoen veel van me
heeft gevraagd, een iets
kalmere periode zou me
welkom zijn. Die kalme
periode is nog niet
aangebroken voor de
jongeren in ons midden die voor het examen
staan. Voor sommigen is het misschien een
gelopen race, anderen moeten er nog flink aan
trekken! Succes en sterkte, als je examen moet
doen! Probeer het hoofd koel te houden!
Voor u allen een hartelijke groet, ook namens
mijn gezin!
H. Overdijk

Kerkenraad
-

-

TERUG VAN WEGGEWEEST?
Een hartelijke felicitatie voor onze buurgemeente Diepenheim. Zij hebben een beroep
uitgebracht op ds. Ary Braakman te Reeuwijk,
voor velen van ons geen onbekende! Het was
natuurlijk een beetje prematuur, dat in Tubantia
stond, dat ds. Braakman naar Diepenheim
komt… Op dat moment was het beroep nog niet
eens uitgebracht en het moet ook nog maar
aangenomen worden… Toch verklap ik
waarschijnlijk geen groot geheim als ik zeg dat
het me vreemd lijkt dat voor het beroep bedankt
zal worden. Beroepingscommissie en predikant
zijn doordacht en diepgaand met elkaar in
gesprek geweest… We wensen Diepenheim en
de familie Braakman veel geluk! Persoonlijk
verheug ik me op Ary’s komst. Natuurlijk óók uit

-

De kerkenraad verkiest dhr. Ton Oostdijk,
Loosboersstraat 60, tot diaken en mw. Peggy
van Til - Ordelman, Landmansweg 1, tot
ouderling. Beide hebben zij inmiddels hun
benoeming aangenomen. In de dienst op
eerste Pinksterdag zullen zij samen met mw.
Jolanda van den Noort in hun ambt
bevestigd worden.
De jaarrekening van 2004 en de begroting
van 2006 van de kerkrentmeesters worden
toegelicht en vastgesteld.
De commissie ‘Open kerkdagen’ is druk
bezig om één en ander voor te bereiden.
(O.)

Kerkrentmeesters
Jaarrekening 2004 / begroting 2006
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is de
jaarrekening van 2004 en begroting 2006
behandeld. Mede dankzij de groeiende bijdrage
Kerkbalans en in het verleden gedane
reserveringen hebben we ondanks het feit dat we
met het onderhoud van de kerk zijn gestart toch
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Van de Zondagsschool

een klein positief resultaat kunnen bewerkstelligen.
De jaarrekening en de begroting liggen ter inzage
op het kerkelijk bureau.
Gift onderhoudsfonds
Er is een schrijven van de Stichting Kösterskoele
binnen gekomen waarin zij meedelen de
Protestantse Gemeente te Markelo een gift te
willen schenken van € 1.250,- voor het onderhoud
van de Martinus Kerk.
Een geweldige geste waarvoor wij graag onze
hartelijk dank willen uitspreken!

Paasontbijt
Dit jaar hadden we een
recordopkomst van bijna 150
mensen. Het kostte het nodige
passen en meten, maar dankzij
de hulp van onze koster Jeroen hebben we toch
voor iedereen een plekje kunnen vinden. De
kinderen waren de afgelopen weken voor Pasen
druk in de weer geweest met de voorbereidingen
voor deze viering. In Stokkum hadden de
kinderen mooie buttons gemaakt van de kleuren
van de regenboog welke iedereen bij
binnenkomst opgespeld kreeg. In Elsen hadden
ze op grote vellen papier ook een regenboog
getekend en deze daarna met propjes papier
ingekleurd. Een heel karwei maar het resultaat
was er dan ook naar. De kinderen uit het dorp
beeldden het verhaal van Jasper uit. Jasper was
schilder maar hij was ook eenzaam. Dat kon je
ook aan zijn schilderijen zien want hij gebruikte
alleen maar donkere kleuren waardoor deze heel
somber werden. Op een dag trok hij de wijde
wereld in op zoek naar vrienden maar niemand
had er tijd voor hem. Tot hij na een hele lange
tocht bij de zon, de maan en de regenboog
uitkwam. Deze wilden wel graag vrienden met
hem worden en gaven hem verf mee zodat hij
nieuwe schilderijen kon maken. De schilderijen
die hij met de verf van zijn vrienden maakte
waren veel kleuriger en mooier, waardoor maar
weer eens duidelijk werd hoe belangrijk goede
vrienden om je heen zijn…
De kinderen hadden goed geoefend want het
ging perfect.
Nadat de nodige eieren en matzes waren
genuttigd hebben we de viering rond tien uur
afgesloten zodat de mensen de dienst in de kerk
nog konden bezoeken en wij konden terugkijken
op een heel fijn paasontbijt.
Noteer vast in de agenda :
zondag 28 mei gezinsdienst met afscheid
kinderen van de
Zondagsschool / Kindernevendienst

Jeugd- en Jongerenwerk
Zoals jullie zien is er nog maar twee keer
Jeugdclub. De laatste avond 1 juni is er een
afsluitingsavond. Deze avond duurt van 18.30 uur
tot 20.00 uur. Voor deze avond is het erg
belangrijk om je op te geven, zodat wij weten
wie er komen. Wat we verder gaan doen deze
avond blijft nog een verrassing.
Groetjes Els, Anet, Janet, Margot, Madieke en
Hettie

6 TOT 9 JAAR
WAAR:
HOE LAAT?
KOSTEN:
WANNEER?

11 Mei
01 Juni

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

Boerderijbloempotjes
Verrassing

Groetjes Els, 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………….
.

Algemeen

9 TOT 12 JAAR
WAAR:
HOE LAAT?
KOSTEN:
WANNEER?

11 Mei 2006
01 Juni 2006

H.V.G. reisje
Het jaarlijkse reisje van de hervormde
vrouwengroep is op donderdag 11 mei a.s.
Om 7.30 uur staat de touringcar gereed aan het
Beaufortplein.
We rijden om 7.45 uur van Markelo via Raalte,
Lichtmis en Hasselt de N.O. polder in en op het
Friese “vasteland” door naar Sneek.
Daar aangekomen staat bij restaurant "de
Linden" de koffie met een heerlijke oranjekoek
voor ons klaar. Na de koffie steken we het
marktplein over en brengen een bezoek aan “DE

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

Lepel Max
Verrassing

Groetjes Anet, Margot en Madieke
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gevonden te hebben onder deze groep. Dat is
één van de uitkomsten van het onderzoek naar
'De relevantie van de Bijbel voor christelijke
jongeren', dat het onderzoeksbureau Synovate
Censydiam in opdracht van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) in september 2005
heeft uitgevoerd.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1068
actieve christelijke jongeren tussen 16 en 25
jaar. Geselecteerd werd aan de hand van leeftijd
en kerkbezoek (minimaal één keer per twee
maanden). De deelnemende jongeren hebben
een katholieke of evangelische achtergrond, zijn
afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) of staan in de gereformeerde traditie
(waaronder Christelijk Gereformeerd, Gereformeerd vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerd
e.a.). De 'restgroep' anders christelijk bestaat uit
jongeren met o.a. een apostolische of methodistische achtergrond.
Aanleiding voor het onderzoek was de wens van
het NBG meer inzicht te krijgen in de omgang
van jongeren met de Bijbel en de betekenis van
de Bijbel bij levensvragen. Belangrijk aandachtspunt in het onderzoek was de visie van de christelijke jongeren op de Bijbel. Voor evangelische
en gereformeerde jongeren en jongeren uit de
PKN is de Bijbel vooral een bron van kracht; ze
zien de bijbel als een boek van wetten en
plichten. De Bijbel geeft hun houvast. Katholieke
jongeren lezen in de Bijbel omdat de verhalen
'mooi en leuk zijn om te lezen'; de Bijbel biedt
hun richting in het leven.
Hoewel het idee bestaat dat jongeren nauwelijks
lezen, bleek de onderzoeksgroep regelmatig de
Bijbel open te slaan. Daarbij lezen katholieke
jongeren gemiddeld het 'minst' in de Bijbel: ruim
6 keer per maand . Gereformeerde jongeren
lezen het meest: gemiddeld zo'n 25 keer per
maand. Voor alle jongeren geldt dat de Bijbel
meestal wordt gelezen in de kerk of bij kerkelijke
activiteiten, voor en/of na de maaltijd en bij het
slapen gaan.
Opvallend was de uitgesproken voorkeur van
alle christelijke jongeren voor de verhalen over
Jezus (evangeliën). Katholieke jongeren zijn
verder geïnteresseerd in de geschiedenisverhalen (zoals Rechters, Koningen) terwijl de
brieven van Paulus hier geen aanhang vinden.
Voor protestantse, gereformeerde, evangelische
jongeren en de restgroep 'anders christelijk'
spelen de brieven
en de wijsheidsboeken
daarentegen wel een rol.
Met de uitkomsten van het onderzoek wil het
NBG het beleid voor jongeren voor de komende
jaren uitzetten, bijstellen en vernieuwen. Daarbij
zal overlegd worden met diverse jongerenorganisaties. Op dit moment werkt het NBG
samen met de Evangelische Omroep (EO) aan
een Jongerenbijbel.
Werkgroep NBG Markelo

weduwe Joustra” een gezellige berinnenburger
likeurstokerij. Hier krijgen we een rondleiding en
mag u de berinnenburger proeven. Op een
afgesproken plek stapt iedereen weer in de bus
en worden we naar de afvaart van de boot
gebracht bij het paviljoen Sneekermeer.
We gaan een boottocht maken met de
"Nostalgie", een privé boot voor ons zelf.
Aan boord krijgt u een prima koffietafel geserveerd
Aan de kade wacht de bus met daarbij uw
gastvrouw “De Friese Boerin”. Met haar maken
we een toeristische tocht, met leuke verhalen
onderweg, tot de uiteindelijke aankomst in
Hindeloopen. Hier krijgt u de gelegenheid in het
sfeervolle Hindeloopen met haar smalle straatjes
en vele bruggetjes rond te kijken.
Er zijn ook vele kleine musea. Bent u in het bezit
van een museumjaarkaart neemt u die dan mee
dan kunt u hier eventueel nog naar binnen.
Om 17.15 uur worden we gastvrij ontvangen bij
restaurant "het kalkoentje" voor het Friese menu.
Om19.00 uur verlaten we Hindeloopen en rijden
we terug naar Markelo.
Vanaf deze plaats wensen we u allen een
gezonde en goede zomer toe en zeggen graag:
tot ziens in september bij de start van het nieuwe
seizoen van de hervormde vrouwengroep.
Met een vriendelijke groet,

het bestuur.

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 centraal 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 bij:
Hermien Nijland-Menkhorst tel. 361952.
Jacqueline Gootjes-Verbeek tel. 362536.
Gaarne uw reactie voor 1 juni a.s.
Jongeren kiezen voor
De Nieuwe Bijbelvertaling
Ruim een derde van
de christelijke jongeren leest De Nieuwe Bijbelvertaling. Een jaar na
de verschijning blijkt de vertaling haar weg
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ma 8 mei
di 9 mei
wo 10 mei
do 11 mei

Psalm 66
Genesis 5:1-24
Genesis 5:25-6:4
Genesis 6:5-22

vr 12 mei
za 13 mei

Genesis 7:1-24
Genesis 8:1-14

God hoort!
Van Adam tot Henoch
Steeds meer mensen
Einde aan mens en
aarde
Noach in de ark
Het water zakt

zo 14 mei
ma 15
mei
di 16 mei

Genesis 8:15-9:7
Genesis 9:8-29

Nooit weer
Verbondsboog

1 Johannes
10
1 Johannes
21
1 Johannes
1 Johannes
12
1 Johannes
21

4:1-

God heeft ons lief

4:11-

Hebt God lief en elkaar

5:1-4
5:5-

Liefde als gebod
Wie de zoon heeft,
heeft het leven
Eeuwig leven

wo 17 mei
do 18 mei
vr 19 mei
za 20 mei

5:13-

zo 21 mei

Psalm 45

ma 22
mei
di 23 mei
wo 24 mei
Hemelvaa
rtsdag do
25 mei
vr 26 mei
za 27 mei

Hooglied 3:6-11

Een liefdeslied voor de
koning
Kom kijken!

Hooglied 4:1-11
Hooglied 4:12-5:1
Hooglied 5:2-8

Je bent zo mooi!
Mijn hof
Ziek van liefde

Hooglied 5:9-6:3
Hooglied 6:4-12

Mijn lief
Zo is er maar één

Hooglied 7:1-6
Hooglied 7:7-14

Zoals jij danst!
Liefde en verrukking

Hooglied 8:1-4
Hooglied 8:5-9
Hooglied 8:10-14
Genesis 10:1-32
Genesis 11:1-9

Ontwaakte liefde
Vuur en vlam
Van mij
Na Noachs zonen
Onverstaanbaar

Handelingen 2:113

Verstaanbaar

Handelingen
2:14-28

Petrus getuigt

do 8 juni
vr 9 juni
za 10 juni

Handelingen
2:29-42
Handelingen
2:43-47
Joël 1:1-14
Joël 1:15-20
Joël 2:1-11

Ontvang de heilige
Geest
De eerste
gemeenschap
Verwoest en verdord
Roepen om U
Alarm!

Trinitatis
zo 11 juni
ma 12
juni
di 13 juni
wo 14 juni

Johannes 2:233:13
Johannes 3:1421
Joël 2:12-17
Joël 2:18-27

Een nachtelijk gesprek

zo 28 mei
ma 29
mei
di 30 mei
wo 31 mei
do 1 juni
vr 2 juni
za 3 juni
1e pinksterdag
zo 4 juni
2e pinksterdag
ma 5 juni
di 6 juni
wo 7 juni

M-W. 10,00 / V. 30,00 /
Orgelfonds: R. 5,00 / B-O. 5,00 /
Bloemendienst Prot.Vrouwendienst:
P. 5,00 / L. 25,00 / S. 15,00 / K. 10,00 /
W. 10,00 / L. 5,00 /Kl.T. 5,00 / A. 5,00 /
D-S. 10,00 / B. 5,00 / P-O. 10,00 / D-K. 5,00
Verjaardagfonds:
R. 10,00 / V. 10,00 / H. 7,50 / E-L. 10,00 /
H. 5,00 / E. 5,00 / W. 10,00 / K. 10,00 /
R-L. 10,00 / S-R. 5,00 / H-V. 10,00 / K. 5,00 /
O-N. 5,00 / H. 10,00 / N. 10,00 / P. 5,00 /
K-B. 5,00 / E. 5,00 / div.acc.giro’s €. 25,00.
Onderhoudfonds Kerk: B. 25,00 / St.K. 1250,00
Diaconie Alg.: Kl.T/ 15,00 / Kl.T. 5,00 /
Diaconie: Fruitbakjes: H-V. 10,00 / B. 10,00 /
Diaconie: Kalenders: E-W. 10,00 / P. 5,00 /
Diaconie: Bloemenfonds:
H. 5,00 / L. 5,00 / K. 5,00 /
Collecten:
Datum
CvK
Diac.
Eindcollecte
31 maart
56,00 Diaconie / Anholtskamp
02 april
94,29 94,29
253,00 Kerk / CvK.
09 april
40,91 40,91
101,50
Diaconie/Kerken in actie
13 april
17,35 17,35
37,00 Diaconie
14 april
20,40 Diaconie / Anholtskamp
16 april
110,96 110,96
310,75
CvK / Paascollecte
23 april
35,85
35,85
87,30 Diaconie

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 12 juni 2006.
Inleveren kopij vóór vrijdag 2 juni 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
E-mail: dienstgeb-markelo@hetnet.nl
Kerkelijk bureau openingstijden:
ma. 9-12 uur; wo. 9-12 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

Duisternis of licht
Scheur je hart
W ees niet bang meer

Giften 1 februari t/m 26 april 2006:
CvK/ Kerk: K-E. 5,00 / N-KlH. 5,00 / K-G. 10,00
S-K. 10,00 / P. 10,00 / S. 10,00 / A. 5,00 /
W-Z. 10,00 / K. 5,00 / W-Z.10,00/B-L. 10,00 /
S. 5,00 / A. 10,00 / S. 10,00 / B. 10,00 /
n.n. 15,00 / B. 5,00 / H-R. 10,00 / K. 10,00 /
E-S. 10,00 / M-L. 10,00 / K. 10,00 /
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