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KIEZEN
De stemcomputer staat op ons te wachten. De Hof
van Twente heeft blijkbaar machines van het goede
merk, dat uit Groenlo… Over een paar dagen krijgen
we weer de gelegenheid om op de knop te drukken en
zo onze stem uit te brengen, om met elkaar te bepalen met welke mensen de tweede kamer gevuld zal
worden. Er wordt over de politiek heel wat afgemopperd. Het vertrouwen van veel mensen in de politiek is
gering. “Of je nu door de hond of door de kat gebeten
wordt, dat maakt niets uit…” Enfin, u kent dat wel.

Toch is het natuurlijk een groot voorrecht, dat wij
stemmen mogen. Voor een heel groot deel van de
wereldbevolking valt er niets te kiezen, zij moeten het
maar doen met het regime dat aan de macht is. Wij
kunnen dan wel klagen en zeuren over ónze politici,
en natuurlijk worden er in de politiek ook fouten gemaakt, maar vergeleken met corrupte en gewelddadige regimes in andere delen van de wereld mogen wij
niet mopperen. Laten we dus maar dankbaar van ons
stemrecht gebruik maken!
Je kunt misschien zelfs wel zeggen dat het voor een
christen een morele plicht is om te gaan stemmen.
Geloof is niet alleen een zaak voor de zondag, veilig
tussen de vier muren van het kerkgebouw. Christenen
zijn niet geroepen om zich uit de wereld terug te trekken, om als het ware in een reservaat te gaan leven,
ver weg van de boze wereld. Nee, het is onze opdracht om het geloof ook vorm te geven, ook vóór te
leven en uit te leven, in het bestaan van alledag. Juist
de gereformeerde wortel van onze Protestantse Kerk
legt veel nadruk op het feit dat geloof in de samenleving moet dóórwerken. Met name Calvijn legt er de
nadruk op dat de eer van God ook in de maatschappij
gestalte moet krijgen. Nu staan wij daar wat anders

tegenover dan de kerk van een paar eeuwen geleden,
maar onverlet blijft dat ‘geloven’ ook gestalte moet
krijgen in het leven van alledag, en een stukje verantwoordelijkheid nemen voor hoe onze volksvertegenwoordiging er uit zal zien, hoort daar stellig bij.
Maar wanneer de verantwoordelijkheid voor het reilen
en zeilen van de samenleving beperkt blijft tot het om
de paar jaar indrukken van de stemknop, dan is dat
toch wel erg weinig… Kiezen blijft niet beperkt tot één
moment. Het zou toch niet zo moeten zijn dat iemand
denkt: ‘zo, gestemd, nu houdt mijn verantwoord burgerschap weer op tot de volgende verkiezingen…’
Er is veel onvrede over de politiek, veel wantrouwen
naar het openbaar bestuur. Dat is één ding. Het andere, dat daar naar mijn idee haaks op staat, is dat de
overheid aan de andere kant voor van alles en nog
wat verantwoordelijk wordt gesteld. Bij alles wat er
gebeurt wordt naar een verantwoordelijke gezocht,
naar een persoon of een instantie waar een claim kan
worden neergelegd. Wat dat betreft gaan we Amerika
achterna. We zien de splinter in andermans oog, maar
zijn ons van de balk in ons eigen oog niet bewust…
Kiezen – dat is niet om de paar jaar
naar de stembus, en verder niets.
Kiezen – dat is niet uitzoeken welke
persoon of welke instantie wij voor
iets aansprakelijk kunnen stellen.
Kiezen – dat is iedere dag opnieuw
weer de keuze maken wat je zélf kunt doen!
Natuurlijk: we kunnen een heleboel niet! Maar ieder
mens, oud of jong, gezond of ziek, ieder mens kan
tóch in die eigen, kleine levenskring, iedere dag weer
keuzes maken. Keuzes, die de wereld niet radicaal
verbeteren – maar die het leven in de verbanden
waarin het geleefd wordt tóch een stukje beter maken!
H. Overdijk

Kerstfeest van de zondagsschool
heeft ook úw steun nodig….

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26
november, gedenken we degenen, die het afgelopen jaar zijn overleden, voor zover ze vanuit de
kerk zijn begraven of gecremeerd.
In de adventsperiode volgt de kindernevendienst
een project over engelen. Iedere zondag steken
we een nieuw licht aan, een vonk van Gods hemelse liefde. Een kerstroos staat symbool voor de
verbinding tussen hemel en aarde, voor de mens,
staand met beide benen op de aarde en de handen open naar boven. We horen wat engelen te
vertellen hebben en mensen vandaag beleven als
iets van God, in een flits soms, zo maar onderweg.
De avondmaalsviering van 10 december is volgens het rooster in de zittende vorm. Dit zeg ik
met nadruk, omdat er soms van dit rooster (en de
overeenkomstige mededeling in het kerkblad) is
afgeweken. We hopen dat daar nu geen reden
voor is, zodat de kerkganger in de dienst niet voor
verrassingen komt te staan. Lopend of zittend, op
Gods aanwezigheid zal dat toch geen invloed
hebben. Alleen de beleving kan er anders van
worden. MD

KERKDIENSTEN
Zondag 19 november, Doopdienst
10.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie
Donderdag 23 november, Anholtskamp
16.00 uur
ds. H. Overdijk, Heilig
Avondmaal
collecte: diaconie
Vrijdag 24 november, Anholtskamp
19.00 uur
ds. M. Dijkstra, zangavond
collecte: diaconie
Zondag 26 november, Gedachtenisdienst
10.00 uur
ds. M. Dijkstra en
ds. H. Overdijk
collecte: kerk
Zondag 3 december, I Advent
10.00 uur
ds. H. Overdijk
collecte: diaconie
Zondag 10 december, II Advent, HA
10.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie en kerk

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

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in
het Dienstgebouw en kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Gelijktijdig met
de ochtenddienst wordt er zondagsschool gehouden in het Dienstgebouw (voor het dorp en Herike-Elsen) en in de school van Stokkum. Iedere
derde zondag van de maand is er van 10 tot 11.00
uur jeugdkerk in het Dienstgebouw voor tieners
van 12 tot 16 jaar.

WIJ GEDENKEN
Op 2 oktober kwam een einde aan het leven van
Gerrit Hendrik Hidders, die sinds 26 maart 1943
getrouwd was met Dina Koldenberg. Lang heeft
hij met haar aan de Herikerweg 11 mogen wonen
en werken in en om de boerderij. Zelf kwam hij
van de Larenseweg, waar hij op 24 januari 1918 is
geboren, op 'Boslonink'. Zijn oudere broer is daar
gebleven. Gerrit Hendrik was een man van de
klok, maar liet zich niet opjagen. Hij was rustig,
secuur en had een goed verstand. Tot op het
laatst kon je van alles van hem te weet komen
over families. Hij bleef de ontwikkelingen in de
agrarische sector volgen. In zijn actieve leven
heeft hij in diverse besturen gezeten. Na een botbreuk in 2003 was hij genoodzaakt om naar het
St. Elisabeth verpleeghuis te gaan in Delden. Zijn
vrouw en vijf getrouwde kinderen bleven hem echter trouw bezoeken, terwijl hij iedere zondag naar
Herike werd gereden. De laatste keer ging dat niet
door, omdat hij niet fit was. Sneller dan verwacht
overleed hij kort erna, 88 jaar oud. Op 6 oktober
zochten we in het Dienstgebouw troost in woorden
uit de psalmen, waarna we zijn lichaam te ruste
legden op de Markelose begraafplaats.

KOFFIE-INLOOP-MORGEN
Elke donderdagmorgen (tijdens de markt) is er
gelegenheid om in het dienstgebouw een kop koffie te drinken en een praatje te maken. Zittend in
de hoek tegenover de keuken. De haard is inmiddels weg, de gastvrouwen zijn gebleven. Zij zijn
het, die voor een beetje warmte en sfeer mogen
zorgen. U bent van harte welkom.
BIJ DE DIENSTEN
Op de laatste vrijdag van de maand is er normaal
een zangavond in de Anholtskamp. Nu moest deze een week naar voren worden geschoven. De
avondmaalsdienst kan niet anders dan op donderdag 23 november plaatsvinden. We hopen dat
het volgend jaar beter uitpakt. Toch hebben beide
activiteiten wel een heel ander karakter en zullen
ze een verschillend publiek trekken.
Voor de doopdienst van 19 november zijn tot dusverre twee kinderen opgegeven: Steven Jan Gerhard Gosseling en Aileen Ooms. Na afloop is er
koffiedrinken. De volgende doopgelegenheid is op
zondag 28 januari gepland.

Gerrit Schreurs, echtgenoot van Annie Schreurs
– Kolkman, overleed heel onverwacht op 20 oktober. Hij is 63 jaar geworden. Gerrit werd in Elsen
geboren, en verhuisde als kind met zijn ouders
naar de Hogedijk, waar zijn vader het boerenbe2
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drijf voortzette. Het was vanzelfsprekend toen dat
Gerrit te zijner tijd, als oudste zoon, ook met het
bedrijf verder zou gaan. Toch gebeurde dat niet,
en kwam hij uiteindelijk op kantoor terecht.
Door problemen met zijn rug kwam hij relatief jong
uit het werk. Hij vond dat moeilijk te aanvaarden,
voelde zich overbodig en aan de kant gezet. Een
hartinfarct dat hem trof bracht nog een extra bron
van zorg met zich mee… Gelukkig vonden Gerrit
en Annie tóch een weg om verder te gaan, de
camping werd hun nieuwe uitdaging. Het contact
met de gasten, en alle werkzaamheden op en
rond het terrein gaven een nieuwe invulling aan
het leven. Onlangs werd het tien jarig bestaan van
‘het Kleine Veld’ gevierd…
Gerrit was een man die niet met zijn gevoelens te
koop liep, maar wel een heel gevoelig mens. Een
man van regelmaat, en een groot liefhebber van
dieren en de natuur. Een trotse opa, die graag
met zijn kleinzoons het bos in trok… Heel plotseling kwam aan zijn leven een einde. Een bittere
klap voor allen die met hem verbonden waren…

Uit onze buurgemeente
Goor is ons een verheugend bericht toegezonden van Erik en Gillian
Wevers, Wheeweg 31.
Op 16 oktober werd hun
dochter Roos Jill geboren, zusje van Britt en
Tess. We hopen ze in
de nabije toekomst in onze wijk te ontvangen en
heten hen alvast van harte welkom. Langs deze
weg gefeliciteerd en de zegen van de Allerhoogste toegewenst.
VERSTERKING TEAM
In de voorbije maanden is Dieka Hakkert-Steen
tijdelijk verhinderd geweest om haar bezoekwerk
te verrichten in de Anholtskamp. Inmiddels heeft
ze dit werk weer voorzichtig aan opgepakt. Soms
waren er omstandigheden thuis, waardoor pastorale medewerkers even gas terug moesten nemen. Arie Vogel van de Groenlandsdijk verzorgt
nog altijd de contacten met bijvoorbeeld ouderen
in zijn vroegere wijk rondom de Rijssenseweg/Postweg. Op zich verdient dat lof, maar het is
feitelijk een noodmaatregel, omdat er nog altijd
geen vervanger voor hem is gevonden na zijn vertrek. Voor de gemeenteleden in de Irenestraat,
Taets van Amerongenstraat en deel van de Grotestraat is ook nog geen opvolger gevonden voor
Ali Schonewille-Sluijer. Zij was tevens ouderling.
Een ander lid van het team overweegt volgend
jaar te stoppen.
Kortom: het wordt tijd voor versterking!

We waren in het Dienstgebouw bijeen om zijn leven te gedenken, voorafgaande aan de begrafenis
op de Markelose begraafplaats. Een mensenleven
is tijdelijk, zoals een bloem verwelkt, zo gaat ons
leven ook snel voorbij. Troost zochten we bij de
woorden van Jezus uit Johannes 14. “In het huis
van mijn Vader zijn veel kamers…” Dáár mogen
wij Gerrit Schreurs geborgen weten. Mag dit een
troost zijn voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. (O.)
Na een kort verblijf in het ziekenhuis overleed
Arend Jan Aanstoot op 26 oktober in zijn woning
aan de Koekoekslaan 112.
Arend groeide op in een gezin van 11 kinderen,
eerst aan de Borkeldweg, later aan de Winterkamperweg. Als boerenknecht kwam hij bij de
Elsener bakker en later bij café de Kemper. In
1943 trouwde hij met Hanna Oonk en kwam te
wonen op een boerderij aan de Roudaalterweg.
Ze kregen een zoon en dochter. Hij werkte bij Waste
terstaat, tot hij vanaf zijn 57 nog op de Borkeld
aan de slag ging voor Staatsbosbeheer. Hij hield
van de natuur. Naast dit werk is hij jaren raadslid
geweest voor de PvdA en zat hij in diverse commissies. Arend had gevoel voor rechtvaardigheid.
Iemand noemde hem een christelijke rooie. Na
herstel van een hersenbloeding kwam hij wel weer
thuis, maar was een verhuizing in 2005 nodig naar
de Anholtskamp. Van zijn vroegere kennis was
veel aangetast, zijn optimistische kijk op het leven
was gebleven. Je kwam hem vaak neuriënd of
zingend tegen.
Op 31 oktober hebben we hem aan God toevertrouwd na een uitvaartdienst in het Dienstgebouw.
Toen we op de Markelose begraafplaats stonden,
was het regenen even gestopt en brak zelfs de
zon door. Moge zo voor hem een hemels licht opgaan.
Arend werd 90 jaar.

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
WIJ GEDENKEN
Willem Klumpers, echtgenoot van Corrie Klumpers–Roosdom, was een telg uit de bekende Markelose ondernemersfamilie. Samen met zijn broer
groeide hij op aan het Kerkplein, beide kozen er
ook voor om ‘in de zaak’ te gaan. Wim volgde een
bakkersopleiding, werkte een aantal jaren bij een
bakker in Zutphen en kwam toen in de zaak, eerst
in de bakkerij, later bij de kruidenierswaren. Met
hart en ziel – hij maakte lange dagen, werkte
graag, en had er, afgezien van pianospelen, eigenlijk geen hobby’s naast. Ook toen hij na zijn
65ste formeel geen verantwoording voor de zaak
meer droeg, bleef hij er toch heel nauw bij betrokken, ’t was een stuk levenswerk voor hem…
De laatste vijf jaar van zijn leven zijn moeilijk geweest. Lichamelijk kon hij steeds minder, voor
hem hoefde het zó eigenlijk niet meer. Zijn wereld
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nichten, die er met zoveel liefde en trouw voor
oom Willem zijn geweest.

werd klein… Zorg accepteren van anderen kostte
hem grote moeite. Voor hemzelf, maar ook voor
zijn naasten een zware periode… Met veel liefde
heeft zijn vrouw hem verzorgd, tot hij zoveel zorg
nodig had, dat dit thuis niet meer kon. Toch is hij
maar enkele weken in St. Elisabeth geweest. En
heeft hij thuis, in zijn vertrouwde omgeving, zijn
ogen voorgoed kunnen sluiten. Hij overleed op 25
oktober, 87 jaar oud.
We waren in de kring van allernaasten rondom
Wim Klumpers bijeen in de aula van het crematorium in Usselo, om zijn leven te gedenken. En
zochten troost bij het woord van Jezus, die vermoeide mensen roept tot zijn rust. In deze rust
mogen wij Wim Klumpers nu geborgen weten.
Moge zijn vrouw, zoon en schoondochter en zijn
kleinkinderen hier troost uit putten.

TENSLOTTE
Het zijn voor de landelijke kerk bewogen dagen.
Er wordt in de organisatie nogal wat overhoop
gehaald. Zijn er nu nog 9 Provinciale Dienstencentra (voor ons in Overijssel in Heino), en het
Landelijk Dienstencentrum in Utrecht (het ‘hoofdkantoor’ van de PKN), deze jas is veel te ruim geworden. De provinciale centra zullen verdwijnen,
er zullen alleen nog maar 4 ‘steunpunten’ in het
land over blijven. Gemeenteadviseurs zullen niet
meer vanuit een kantoorpand werken, maar met
telefoon en e-mail vanuit huis, plaatselijke gemeenten kunnen gratis van een aantal ‘basisdiensten’ gebruik maken, maar voor veel dienstverlening zal moeten worden betaald… Van de 400
arbeidsplaatsen, die de kerk in haar provinciale
bureaus en in Utrecht heeft, zullen er 160 verdwijnen. Dat geeft ook spanning en onzekerheid bij de
mensen die in de arbeidsorganisatie werken. Het
is pijnlijk, maar ook een kerk moet de tering naar
de nering zetten…
Ook een ander facet van de PKN is volop in beweging. In haar novembervergadering bespreekt
de synode een rapport over de predikant. Er wordt
een groot tekort aan dominees verwacht. Een
groot aantal PKN dominees is vijftig-plus, en aanwas van nieuwe theologiestudenten is heel gering…
Nu denk ik zelf, eerlijk gezegd, dat het met dat
tekort wel een beetje mee zal vallen. Door het
samengaan van hervormde gemeenten en gereformeerde kerken verdwijnen ook predikantsplaatsen, en veel kleine gemeenten moeten terug van
een fulltime dominee naar een parttimer. Om dit
verwachte tekort vóór te kunnen zijn is er een
voorstel voor de synode om ook mensen met een
HBO opleiding tot het predikantsambt toe te laten.
Er komen dan twee soorten dominees: universitair
gevormde, die studie hebben gemaakt van de
grondtalen van de bijbel, en dominees die dat niet
hebben.
Aan deze ontwikkeling liggen twee gedachten ten
grondslag. Aan de ene kant is het een financiële
aangelegenheid. Een academicus is duurder dan
een HBO’er. Armlastige gemeenten kunnen dan
wel een dominee van dat laatste soort bekostigen… (Maar prijs je de academisch gevormde
predikant dan niet de markt uit?)
De andere gedachte is, dat mensen met een HBO
opleiding die nu al in de kerk werken eigenlijk een
beetje ‘tussen wal en schip vallen.’ Men heeft
geen ambt en in de kerk moeten we toch voluit
ambtelijk denken. Zo kan iemand met een HBO
opleiding bijvoorbeeld geestelijk verzorger zijn in
een zorginstelling, daar mensen bezoeken, daar
diensten doen, maar als er avondmaal gevierd
wordt, moet daar een dominee van buiten voor
komen. Dat is noch voor de geestelijk verzorger,
noch voor de mensen in de instelling een bevredigende situatie.

Sterven is de ogen
sluiten
voor
wat
voorbij gaat, om ze
te openen voor wat
eeuwig blijft.

Willem ten Hove is heel zijn lange leven in zijn
geboortehuis blijven wonen, eerst met zijn ouders,
later met zijn broer en schoonzuster, Jan en Rika.
Hij is nooit getrouwd geweest, kon blijkbaar niet
de moed vinden om een meisje te vragen. Hij was
een harde werker, en een man met een sterk gestel. Na zijn schooljaren werkte hij een aantal jaren mee op het ouderlijk bedrijf, daarna bij de cooperatie in Goor, als bijrijder op de meelwagen, en
de laatste periode bij de Eternit. Kortom: een man
die heel veel zwaar lichamelijk werk heeft verzet.
Daarnaast had hij als boerenzoon veel interesse
in het vee, en hielp hij zijn broer dikwijls mee op
het bedrijf. Hij hoorde als vanzelfsprekend bij het
gezin van Jan en Rika, en heeft in die zin ook een
goed leven gehad, werd overal bij betrokken, en
steunde ook op hen. Na het overlijden van zijn
broer, drie jaar geleden, brak voor hem een moeilijke tijd aan. Hij bleef alleen achter, werd trouw
bezocht door zijn nichten, maar sloot zich wat af
voor verdere contacten.
Dit najaar bleek hij ernstig ziek te zijn. Artsen in
het ziekenhuis konden niets meer voor hem doen,
de laatste dagen van zijn leven heeft hij in de
Stoevelaar doorgebracht. Heel snel namen zijn
krachten af, en 31 oktober is hij gestorven, 84 jaar
oud.
We namen afscheid van Willem in het Dienstgebouw, daarna legden wij zijn lichaam te ruste op
het Markelose kerkhof, in het vertrouwen dat wij
uit Gods hand niet kunnen vallen, in leven noch in
sterven. Die troost bidden wij aan zijn verwanten
toe, zijn enige zuster, en in het bijzonder aan zijn
4

Spannend, wat de synode in deze zaak beslissen
zal…
De landelijke kerk is volop in beweging. Zelf denk
ik, dat het heel gezond is, dat het landelijk apparaat ingekrompen wordt. Het accent van kerk-zijn
moet op de plaatselijke gemeente liggen, dáár
moet het gebeuren! Wat dat betreft mogen we ook
dankbaar zijn wat we hier in Markelo hebben: een
mooi kerkgebouw met schitterend orgel, een goed
bruikbaar Dienstgebouw, twee predikantsplaatsen
en een college van verstandige en beleidsmatig
denkende kerkrentmeesters! En gelukkig zijn er
nog heel veel mensen, die de kerk ook financieel
een warm hart toe dragen…

Diaconie
Twenteweek Roosevelthuis 2007
In de week van 21-28 april 2007 wordt de Twenteweek in het F.D. Roosevelthuis georganiseerd.
Het vakantiecentrum F.D. Roosevelt ligt tussen
Doorn en Driebergen, op het landgoed Hydepark.
Deze vakantieweek richt zich met name op gemeenteleden die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Aan deze vakantieweek nemen o.a.
gemeenteleden deel uit Markelo, Diepenheim,
Goor, Delden, Almelo en Hengelo. De week wordt
mogelijk gemaakt door de inzet van een groot
aantal vrijwilligers.
Tijdens de vakantieweek worden veel activiteiten
georganiseerd, tevens worden er een aantal uitstapjes gemaakt.

Maar organisatie en geloof kun je niet van elkaar
scheiden. De uitdaging aan ons als gemeente is
om niet alleen het instituut ‘kerk’ in Markelo materieel in stand te houden… Voor sommige mensen
hier is de kerk net als een keurig kostuum, dat in
de kast hangt, en schoon en netjes wordt gehouden, maar nooit, bij geen enkele gelegenheid
wordt aangetrokken. En daar is zo’n pak toch niet
voor! Geloof en kerk-zijn zullen ons ook in het hart
moeten raken, we zullen ook het geloof als een
levende relatie met God en mensen moeten veroveren… Met de opkomst van de Islam worden er
ook vragen gesteld bij onze eigen religieuze identiteit… Wat zijn onze wortels, waar staan wij voor?
En dat is niet alleen maar een kwestie van nostalgisch terugkijken in het verleden. Dat is je ook
bezinnen op wat geloof nu, zowel voor de ziel als
voor de samenleving die wij met elkaar vormen, te
betekenen heeft…
Met een hartelijke groet,
ook namens mijn vrouw,

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie
dan kunt u contact opnemen met :
Dika Holterman tel. 362709

Jeugd- en Jongerenwerk
Wij heten Dewi ter Hofte van harte welkom als
nieuwe leiding bij de Jeugdclub. Zij komt ons
team versterken, waar wij heel erg blij mee
zijn.

6 TOT 9 JAAR
Waar:
Hoe laat?

H. Overdijk

Kerkenraad

Onkosten:
Wanneer?

UIT DE KERKENRAAD
- De kerkenraad spreekt over het hoe en wanneer
van de volgende gemeenteavond. Als datum
wordt vastgesteld 20 februari 2007. Er zal dan
gesproken worden over het liturgisch centrum, de
beleving van de eredienst en de plaatselijke regeling. Dat is een soort ‘huishoudelijk reglement’ van
de kerkelijke gemeente, waarin beschreven is
welke concrete keuzes gemaakt zijn daar waar de
kerkorde keuzemogelijkheden biedt.
- Er wordt teruggekeken op de Fancyfair en de
vrijwilligersavond. Op beide zaken werd met tevredenheid teruggeblikt.
- De kerkenraadsleden krijgen een vraag mee
naar huis: In sommige gemeenten is een gedachtenisboek of een wandbord waarop de namen van
de overleden gemeenteleden van dat kerkelijk jaar
geschreven worden. Ook dopelingen worden in
sommige plaatsen op een zichtbare plek in de
kerk bijgeschreven. Is dat ook iets voor Markelo,
heeft men ervaringen hiermee vanuit andere gemeenten? Een stukje huiswerk… (O.)

16 november 2006

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

30 november 2006

Een zwarte piet surprise
maken
Afmaken van de surprise

14 december 2006

Schilderen voor Kerst

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…………………
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een tastbare herinnering meegeven aan hun Zondagsschooltijd.
Wij hopen op uw steun zodat de Zondagsschool
haar werk kan blijven voortzetten.

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

Kerstfeest
Noteer het vast op de kalender of in de agenda :

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

Zaterdagavond 16 december
Aanvang : 19.30 uur
Martinuskerk

programma
16 november 2006

Fotoschoenendoos

30 november 2006

Bakken voor Sint

14 december 2006

Een sfeerlampje maken

Algemeen
THEMADIENST-GEZINSDIENST
Misschien nog een beetje vroeg maar op zondagavond 24 december (kerstavond) vindt de kerstgezinsdienst plaats in de Martinuskerk.
Het thema dit jaar is:
'De kribbige kribbe'.
De dienst begint om 19.30 uur. Vanaf een kwartier
vóór aanvang van de dienst is er samenzang.
Tijdens deze dienst worden wij muzikaal begeleid
door Joke Franken, dirigente en begeleidster van
het koor 'Enjoy' uit Markelo. Zij zullen tijdens de
dienst enkele liederen zingen.
Wij rekenen op uw komst……

Groetjes Janet, Margot en Madieke

Van de Zondagsschool…
Oogstdienst
Op zondag 5 november hebben de kinderen van de zondagsschool na afloop van de
oogstdienst , fruitbakjes rond gebracht in de gemeente. Door de hulp van velen is dit ook dit jaar
weer goed verlopen en willen wij iedereen die hier
aan mee geholpen heeft hartelijk danken!

SAMENWERKEN, SAMEN VERWERKEN
Als een geliefd mens sterft, betekent dat verdriet.
In het begin wil men daarover praten, maar als de
woorden op zijn, is er een methode om het verdriet te verbeelden.
De drie bijeenkomsten (met minimaal 6. maximaal
12 deelnemers) staan hoofdzakelijk in het teken
van ontmoeting, herkenning, het praten met elkaar
en het uitwisselen van ervaringen. De drie bijeenkomsten zijn niet los van elkaar te zien, maar
hebben wel ieder haar eigen karakter. Tijdens de
laatste bijeenkomst is er een mogelijkheid om met
materiaal uit de schepping: bloemen, takken, bladeren e.d. iets te verbeelden, wat te maken heeft
met het eigen gevoel en het eigen verhaal. Het
‘verdriet verbloemen’ zou je dit kunnen noemen.
De frequentie van de bijeenkomsten vindt in overleg met de deelnemers plaats. Vooraf is geen ervaring of creativiteit vereist, iedereen is welkom.

Kerstcollecte
Het gaat weer goed met de Zondagsschool in
Markelo… Naast de groepen in het dorp en
Stokkum draait de groep in Elsen ook weer
volop en gaan er momenteel meer dan 60 kinderen naar de Zondagsschool. Geweldig
nieuws wanneer je bedenkt dat er een paar
jaar geleden slechts 15 kinderen waren. Dit
laat zien dat de Zondagsschool leeft en dat
men het toch belangrijk vindt dat kinderen
spelenderwijs in aanraking komen met het
woord van God.
Spelenderwijs, want naast het bijbelverhaal dat in
hun eigen taal wordt verteld, knutselen we ook
veel en maken mooie werkjes of tekeningen naar
aanleiding van datgene wat die ochtend is verteld.
Daarnaast maken we ook steeds vaker gebruik
van nieuwe liedjes welke op eigentijdse muziek
zijn geschreven en hierdoor de kinderen nog meer
aanspreken.

De bijeenkomsten worden in samenwerking met
de Hervormde Vrouwenvereniging verzorgd door
Jansje Ruiterkamp – Klein Lebbink, afgestudeerd
pastoraal werker.
Informatie en aanmelding:
Jansje Ruiterkamp – Klein Lebbink
Kerkplein 2
7437 AL Bathmen
tel. 0570 541502,
e-mail: jwruiterkamp@tiscali.nl

In deze uitgave van het Kerkblad treft u een acceptgiro aan voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. De opbrengst van deze collecte wordt
o.a. gebruikt voor materialen voor de verwerking
en ander lesmateriaal. Daarnaast wordt een deel
gebruikt voor de aanschaf van de leesboeken,
zangboeken en bijbels die de kinderen ieder jaar
met kerst van de Zondagsschool aangeboden
krijgen. Op deze manier willen we hen ook graag

Belangstellenden kunnen ook contact opnemen
met ds. Overdijk of met een bestuurslid van de
HVV. (O.)
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Op 3 november heeft het Markelo's kerkkoor haar 75 jarig jubileum gevierd onder leiding van Marjan Klaasen in
een volle Martinuskerk. Medewerking werd verder verleend door de Rönneboom Cantorij uit Almelo en het
Kirchenkohr St Vitus uit Venhaus (Dld). Het koor trad op in hun nieuwe koorkleding zoals u op de foto kunt zien.
Het repertoire wat te horen was, was mooi divers zoals 'Ave Verum', 'O Saviour of the world' en 'Nobody knows
the trouble I've seen'. Ook de mix met de andere koren kwam mooi tot z'n recht.
Tijdens het concert werden 2 jubilarissen gehuldigd:
mevr. Sanderman-ten Hove 65 jaar ! en mevr. Voskamp-Wolthuis 40 jaar
U hebt wat gemist als u niet geweest bent.!
Kerkkoor: van harte gefeliciteerd met jullie 75 jarig bestaan, de met mooie bloemstukken versierde kerk en goed
verzorgde receptie.
een luisteraar.

Hervormde Vrouwenvereniging.
Op donderdag 23 november 2006 komen we om
20.00 uur in het dienstgebouw samen voor onze
verenigingsavond.
Deze avond staat geheel in het teken van het oude gebruik “slachten” en wordt verzorgd door de
“Historische vereniging Oud Noordijk.”
Bij binnenkomst komt u het aroma al tegemoet
want men is al druk aan het bakken.
Laat u verrassen met wat u zoal krijgt te proeven.
Middels leuke anekdotes, verhaaltjes, gedichten
en een videofilm wordt u meegenomen in de
vroegere tijden rond het slachten.

videofilm wordt u meegenomen in de vroegere
tijden rond het slachten.
We hopen dan ook weer veel ouderen uit Markelo
en van de Anholtskamp te mogen verwelkomen.
Is het vervoer een probleem voor u: een telefoontje naar Hillie Groothaar 0547-361821 en u wordt
opgehaald en weer thuis gebracht.
Groeten H.V.V.

Ouderenmiddag verzorgd door de hervormde
vrouwenvereniging.
De hervormde vrouwenvereniging verzorgt op
donderdag 30 november in de Anholtskamp
weer een gezellige middag voor alle ouderen uit
Markelo en van de Anholtskamp.
We beginnen deze middag om 14.00 uur die in
het teken staat van het oude gebruik “slachten” en
die wordt verzorgd door de “Historische vereniging
Oud Noordijk.”
Bij binnenkomst ruikt u al de heerlijke geuren van
verschillende oude gerechten.
Daarvan krijgt u natuurlijk ook verschillende dingen te proeven. Ook vertellen ze leuke anekdotes,
verhaaltjes, gedichten en door middel van een

Jaarverslag Nederlands Bijbelgenootschap:
"2005 was vruchtbaar jaar"
Het thema van het jaarverslag 2005 van het Nederlands Bijbelgenootschap(NBG) is Vrucht.
2005 was in zekere zin een oogstjaar.
De Nieuwe Bijbelvertaling blijkt goed aan te slaan
en wordt inmiddels in veel kerken gebruikt en gewaardeerd.
‘Het is fantastisch dat we als Nederlands Bijbelgenootschap verhoudingsgewijs zo fors mogen
bijdragen aan de vertaling en verspreiding van de
Bijbel wereldwijd,’ schrijft dr. G.H. van de Graaf,
voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap
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in het voorwoord. Ook in 2005 verscheen de Bijbel
of gedeelten daarvan voor mensen die tot dan toe
de Bijbel niet in hun eigen taal konden lezen.’
In China konden mede dankzij de steun van het
NBG in de afgelopen drie jaar 10 miljoen bijbels
worden gedrukt; in totaal werden er meer dan 40
miljoen exemplaren geproduceerd door de Amity
Printing Press in Nanjing.
Het NBG-jaarverslag 2005 en de jaarrekening zijn
beschikbaar via de website:
www.bijbelgenoootschap.nl
The Quench, powered by het Nederlands Bijbelgenootschap
The Quench, de jeugdclub van het Nederlands
Bijbelgenootschap, komt met een bijzondere actie.
Wie nu lid wordt voor € 5,- per maand ontvangt
een gratis Jongerenbijbel.
Leden van The Quench (vroeger Jeugd Bijbel-per
Maand-Club) geven maandelijks een gift voor bijbelprojecten in het buitenland. Ook wil The
Quench jongeren in Nederland stimuleren om de
Bijbel te lezen. Vandaar deze actie: een nieuwe
bijbel voor jezelf en een nieuwe bijbel voor een
jongere in het buitenland.
Aanmelden kan via de website www.thequench.nl.
Op deze website is tevens meer informatie te vinden over de projecten die worden gesteund en
kun je je aanmelden voor de elektronische
nieuwsbrief.
De naam The Quench is afgeleid van het Engelse
woord ‘to quench’ wat dorstlessen betekent. Wereldwijd wil de club de dorst naar bijbels lessen.
Werkgroep NBG Markelo

1e Advent
zo 3 dec
ma 4 dec
di 5 dec
wo 6 dec
do 7 dec
vr 8 dec
za 9 dec

Marcus 12:35-44

Een waardevolle les

Marcus 13:1-13
Marcus 13:14-23
Marcus 13:24-37
Micha 1:1-7
Micha 1:8-16
Micha 2:1-5

Dit is het einde niet
Let op !
Waakzaamheid
Tot op het bot gekrenkt
Er is geen ontkomen aan
Van God los

2e Advent
zo 10 dec
ma 11 dec
di 12 dec

Micha 2:6-11

Woord en weerwoord

Micha 2:12-3:4
Micha 3:5-12

wo 13 dec

Micha 4:1-8

God is toch met ons?
Waar het visioen ontbreekt
En toch komt het goed

AMARYLLISBOLLEN-ACTIE
Om de contacten met de Hongaarse gemeente in
Csurgó te bekostigen is er zaterdag 18 november
een verkoop-actie van amaryllisbollen. Voor
slechts € 4,50 per stuk ontvangt u een prachtige
roodbloeiende bol van prima kwaliteit. Wilt u er
zeker van zijn, dat u ook in het bezit komt van zo'n
bol, dan kunt u er één of meer bestellen bij de
hieronder genoemde personen of bij Jeroen Noltus in het dienstgebouw, waar een intekenlijst ligt.
Verras er uw vrienden of familie mee. De laatste
kans is op 18 november van 10.00 tot 12.30 uur in
het dienstgebouw.
Gerrie Berendsen
tel. 0573 221344
Ria van Bolhuis
tel. 361816
Margot Oostdijk
tel.363966 of
e-mail: m.oostdijk@scarlet.nl onder vermelding
van naam, adres, telefoonnummer en gewenste
aantal.

Kaarten en postzegels
ma 13 nov
di 14 nov
wo 15 nov
do 16 nov

Genesis 29:31-30:13
Genesis 30:14-24
Genesis 30:25-43
Genesis 31:1-16

vr 17 nov
za 18 nov

Genesis 31:17-35
Genesis 31:36-32:1

zo 19 nov
ma 20 nov
di 21 nov
wo 22 nov
do 23 nov

Genesis 32:2-13
Genesis 32:14-22
Genesis 32:23-33
Genesis 33:1-17
Genesis 33:18-34:18

vr 24 nov
za 25 nov

Genesis 34:19-31
Genesis 35:1-15

zo 26 nov

Genesis 35:16-28

ma 27 nov
di 28 nov
wo 29 nov
do 30 nov
vr 1 dec
za 2 dec

Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-25
Marcus 11:26-33
Marcus 12:1-12
Marcus 12:13-27
Marcus 12:28-34

Vruchtbare wedstrijd
Liefdesappels
Vindingrijk
Waarom nog hier blijven?
Heimelijk er vandoor
Verwijt en overeenkomst

De al jaren lopende inzamelingsactie van post-zegels en ansichtkaarten loopt
aardig. De postzegels worden verhandeld via
postzegelhandelaren, de kaarten worden verkocht
aan verzamelaars op beurzen. Vorig jaar was de
opbrengst, over het hele land ruim € 25000. De
opbrengst is bestemd voor de zending.
Dit bedrag is samengesteld uit € 12240 van de
postzegels en € 12950 van de kaarten.
( In 2005 was er één postzegel bij van € 1400).
Wilt u de postzegels ruim uitknippen (graag 1 cm
aan alle kanten). Losweken, sorteren en tellen
hoeft niet. Laat postzegels op kaarten a.u.b. zitten, de kaart is dan meer waard.
Beschadigde postzegels en kaarten hebben geen
waarde. Dubbele kaarten zijn ook niet bruikbaar,
maar vooral oudere kaarten zijn vaak waardevol.

In het nauw
Gunstig stemmen
Pijnlijke worsteling
Oog in oog
Liefde onder voorwaarden
Was dit de eer waard?
Geen vreemde goden
Twaalf zonen (van Israël)
Opmerkelijke intocht
Vruchteloos gebed?
Vraag en wedervraag
De erfgenaam gedood
Koekje van eigen deeg
Het belangrijkste gebod
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in het licht van de woorden van God, de zin van
hun leven kunnen ontdekken.

Ook Unicef kaarten en kaarten “voor het kind”
(met een hartje achterop) zijn welkom, evenals
geboortekaartjes.
De kaarten en postzegels kunt u kwijt in de daarvoor bestemde dozen in het dienstgebouw en in
de kerk.
Denkt u er nog aan?
U kunt dit jaar het oude geld nog schenken aan
een goed doel. Zoekt u nog even naar guldens,
kwartjes, dubbeltjes en stuivers en doe het voor 1
december in de bus in de kerk of geef het af aan
de koster.

In Utrecht is het Protestants Landelijk Dienstencentrum gevestigd. Vanuit deze dienstenorganisatie wordt plaatselijke gemeenten ondersteuning
geboden op het gebied van onder meer kerkdienst, kerkzijn in de samenleving, kinder- en
jeugdwerk, gemeenteopbouw, pastoraat en diaconaat. Kerkinactie, de organisatie voor zending
en (wereld)diaconaat, is ook in Utrecht gevestigd.
De Protestantse Kerk Nederland presenteert zich
regelmatig op evenementen en beurzen. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers.
Voor de grotere evenementen wordt gezocht naar
projectmedewerker (m/v) die op vrijwillige basis
projecten uitvoert. Het aansturen van vrijwilligers
is daarbij een belangrijk aspect. De inzet wordt
gevraagd op onregelmatige, maar vooraf afgesproken perioden en tijden.
We zoeken iemand met leidinggevende capaciteiten, die goed kan samenwerken en overzicht kan
bewaren.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met
Irene Versnel, eventmanager afdeling C & F,
tel. (030) 880 18 04, (06) 23 63 63 55,
email i.versnel@pkn.nl.

Voor het te laat is….
De Zendingskalenders liggen er nu nog
Achter in de kerk ligt deze kalender ter inzage en
ook in het dienstgebouw..
Er is een intekenlijst bij, maar als u €6,50 in het
bijstaande busje doet, kunt u de kalender
meenemen.
Een mooi sinterklaas- of kerstcadeau? Ja, maar
eigenlijk mooi genoeg om zelf te houden.
ZWO
Waar?
Voor al uw
Aantal
Info
Email:

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

De “Week zonder Geweld”
za 25 november 2006 - vr 1 december 2006
Op zaterdag 25 november 2006, de internationale
VN dag inzake de uitbanning van geweld tegen
vrouwen, zal de 'Week zonder Geweld' weer van
start gaan. Stel je eens voor! Een “Week zonder
Geweld” is een landelijke campagne die aanzet tot
bewustwording en mentaliteitsverandering ten
opzichte van geweld tegen vrouwen. In deze week
zullen allerlei organisaties die zich bezighouden
met de bestrijding van geweld tegen vrouwen hun
initiatieven onder de aandacht brengen, of het nu
gaat om huiselijk geweld, seksuele intimidatie,
vrouwenhandel, inbreuk op seksuele en reproductieve rechten en geweldsmisdrijven als aanranding en verkrachting.

Vrijwilligers gezocht voor stands
Regelmatig presenteren de
Protestantse Kerk in Nederland en Kerk-in-actie zich op
evenementen door het hele
land. Het gaat om festivals,
markten en beurzen zoals het
Flevofestival, de EO Gezinsdag, de Zinwebbeurs etc.
Per keer wordt uitgezocht hoe de Protestantse
Kerk het beste aansluit bij het betreffende evenement. Dit vormt het uitgangspunt voor de presentatie. De ene keer kan dit bijvoorbeeld een
fototentoonstelling zijn, de andere keer een stand
vol folders. Over het algemeen zijn het marktkramen waar de presentatie gehouden wordt.
Het werk op de stands wordt voor een groot deel
door vrijwilligers uitgevoerd. Er is behoefte aan
mensen die 1-2 keer per jaar mee willen werken
aan een evenement in hun regio. Geboden wordt
onkostenvergoeding, begeleiding en toerusting.

Op de site www.weekzondergeweld.nl (interactief) kan te zijner tijd iedereen informatie vinden
over de acties en activiteiten die plaatsvinden van
25 november tot en met 1 december. Iedereen is
welkom om mee te werken aan de “Week zonder
Geweld”! U kunt één van de activiteiten bezoeken
of zelf een activiteit organiseren en deze aanmelden. We zijn ook benieuwd naar uw mening. Aan
de hand van afbeeldingen kunt u commentaar
geven of uw mening delen met andere bezoekers.
Organisaties kunnen zich aansluiten bij de “Week
zonder Geweld” door hun website te linken en/of
het adres en hun activiteiten te vermelden.
Doel:
uitbanning van geweld
Plaats:
op aanvraag
Informatie:
Jaantje Vink
email: j.vink@pkn.nl
tel.:
0572 – 34682

De algehele coördinatie is in handen van Irene
Versnel, eventmanager van het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht.
Vacature: projectmedewerker
Betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld.
Daar staat de Protestantse Kerk in Nederland
voor. De kerk wil een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en
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Bijbelvereniging
v/h De Nederlandse Gideons

Achtergrondinformatie:
De Bijbelvereniging v.h. Nederlandse Gideons
verspreidt sinds 1946 gratis bijbels en bijbelgedeelten in hotels, pensions, bungalowparken,
cruiseschepen, ziekenhuizen, gevangenissen,
kortom daar waar mensen tijdelijk de nacht door
brengen.
In die tijd zijn meer dan 1 miljoen bijbels verspreid,
daarvan zijn nu nog bijna 160.000 exemplaren
van aanwezig. Daardoor kan ca 91% van de gasten van deze logiesbieders de bijbel in zijn of haar
moedertaal lezen.
Jaarlijks verdwijnt ongeveer 8% van de geplaatste
bijbels. Behalve de gratis verspreiding wordt dan
ook regelmatig gecontroleerd of de bijbels nog
aanwezig zijn, en zo ja, of ze nog in onbeschadigde staat zijn. Zo niet, dan wordt aangevuld of vervangen.

Met de bijbel onderdak
Jaarverslag 2005
Ook in het jaar 2005 mochten we ons werk doen:
het verspreiden van Bijbels en Bijbelgedeelten in
hotels, bungalowparken, pensions, ziekenhuizen,
schepen en gevangenissen.
Ons achtenvijftigste jaarverslag licht u in over de
voortgang.
Het jaar 2005 stond in het teken van twee
vernieuwingen:
• Een nieuwe website werd ingericht die links
geeft naar allerlei sites die zich bezighouden
met de bijbel in welk aspect dan ook. De links
zijn ingedeeld naar onderwerp zodat iemand
die informatie zoekt snel naar die sites wordt
geleid waarop hij die informatie vermoedelijk
kan vinden. Daarnaast biedt de site informatie
over de vereniging, haar geschiedenis, organisatie, financiën en wat dies meer zij. Uitgebreider dan in het jaarverslag mogelijk is, wil
dat niet te duur worden. Uiteindelijk is de
nieuwe site in 2006 in de lucht gegaan.
•

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 11 december
2006.
Inleveren kopij vóór vrijdag 1 december 2006 liefst via
Email: kerkblad@pkn-markelo.nl
of op het kerkelijk bureau via een diskette.

Veel aandacht ging uit naar de nieuwe druk
van de te plaatsen bijbels. Gestreefd werd
naar een uitgave die juist rand- en buitenkerkelijken uitnodigt tot lezen, nieuwsgierig maakt
naar de inhoud. Er zijn nu twee uitvoeringen,
een viertalig nieuwe testament en een Nederlandstalig nieuwe testament met psalmen.
Beide zijn voorzien van een fris afwasbaar
omslag en geïllustreerd door de Zwitserse
kunstenares Annie Vallotton.

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@pkn-markelo.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

Het normale werk ging ook door. Er liggen nu bijna 160.000 exemplaren in ongeveer 3.000 gelegenheden.
Wij zijn dankbaar dat de geleidelijke daling van bijdragen door particulieren na een reeks van jaren
tot stilstand lijkt te zijn gekomen.
Jammer genoeg kan dat niet gezegd worden van
de bijdragen van kerkelijke zijde. De daling van
giften van kerkgemeenschappen zet versneld
door.
Het persbericht kan gedownload worden vanaf
onze website. Jaarverslagen zijn op aanvraag beschikbaar. Misschien wilt u meer weten over ons
werk? Of wellicht wilt u meedoen? Stuurt u ons
een kaartje.
Opbellen of e-mailen kan ook:
Bijbelvereniging v/h De Nederlandse Gideons,
Postbus 1124, 2340 BC Oegstgeest.
Tel. 071 – 517 17 59
website: www.bijbelvereniging.nl
e-mail: info@bijbelvereniging.nl
Postgiro: 53 98 98
Bank: 66 74 60 470
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