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Gehoorzaam je ouders in alles(Kol. 3:20)

Op de zondagen volgen we in de kerk meestal een 
leesrooster, dat teksten uit de bijbel verdeelt over 
een heel jaar. In september was Marcus 9: 30-37 
aan de beurt. In dit gedeelte duidt Jezus zijn ster-
ven aan. Een kleine kring van zijn volgelingen 
maakt zich vervolgens druk om de vraag wie van 
hen de belangrijkste plek inneemt. Speelt in hun 
hoofd wie straks de beoogde opvolger en leider 
wordt? Een topfunctie kan aanzien geven en macht. 
Je krijgt een grote verantwoordelijkheid. Mensen 
kijken tegen je op. Je telt mee. 
 
Mocht het de volgelingen van Jezus gaan om pres-
tige en macht, dan vinden ze bij hun leraar geen 
gehoor. Dat voelen ze vast aan, want ze zwijgen als 
Hij hen vraagt waarover ze toch met elkaar in ge-
sprek waren. Zucht naar eer en glorie past niet bij 
Jezus' houding. Hij was te zeer vervuld van liefde 
en mededogen voor anderen om te denken aan 
persoonlijke belangen. Van Jezus krijgen zijn disci-
pelen te horen dat hun streven naar macht is om te 
keren. Wil je belangrijk zijn, wees dan bereid de 
minste te zijn. Het draait niet om jezelf, maar om de 
ander. Hoe kun je een medemens van dienst zijn: 
dát is de vraag. 
 
Om zijn woorden kracht bij te zetten, haalt Jezus 
een kind van nog geen zeven jaar erbij. In die tijd 
had een klein kind niets te vertellen in het gezin. Zo 
onbeduidend ze ook mogen lijken, als je hen ont-
vangt, ontvang je Mij, is het antwoord van Jezus. Hij 
identificeert zich dus met hen, die weinig in de melk 
te brokkelen hebben. Waar zijn discipelen gericht 
zijn op de hoogste plaats, heeft Jezus de geringen 
hoog en stelt Hij dienstbaarheid voorop.  
 
Deze visie onderschrijven is één ding, het overal 
toepassen nog wel wat anders. Op het werk of in 
verenigingsverband kun je het vanzelfsprekend vin-
den om over belangrijke beslissingen overleg te 
voeren met elkaar. Stel echter dat anders wordt be-
sloten dan jij voorstelt. Je komt 's avonds thuis en 
treft je oudste nog beneden aan, terwijl hij normaal 
gesproken al in bed had moeten liggen. Zonder te 
vragen naar het waarom commandeer je hem naar 
bed. Je eist gehoorzaamheid van je kind en duldt 
geen tegenspraak. Je wordt boos wanneer je merkt 
dat er met gezucht wordt gereageerd. En je zou al 

helemaal kwaad worden, wanneer je kind, een tie-
ner, zijn slaapkamerdeur met een bats dicht zou 
doen of dingen zegt, die je vroeger zelfs niet had 
durven dénken. 

 
 
Wat is dit? Sta je als ouder in je recht? Of mag je 
dit voorbeeld beschouwen als een afreageren van 
frustratie op je kind? Zit er een verkapte vorm van 
hang naar macht achter? Kun je er gewoon slecht 
tegen wanneer anderen zelf willen bepalen wat ze 
doen? Ook al mag van kinderen worden verwacht 
dat ze naar hun ouders luisteren en hoef je onge-
wenste taal niet te accepteren, een tiener wil ook 
gehoord worden en verlangt naar een beetje res-
pect. Geef je daar geen ruimte voor, dan is er kans 
dat ze zich van hun ouders gaan vervreemden, of 
kiezen voor de minste weerstand en in hun latere 
leven nog moeten leren meer voor zichzelf op te 
komen. Of dat ze het dominante, veeleisende ge-
drag van hun ouder(s) gaan kopiëren als ze zelf 
kinderen krijgen. Wie is daarmee gediend? De 
schrijver van Kolossenzen voegt aan het boven ge-
citeerde vers toe: 'Vaders, vit niet op uw kinderen, 
want dat maakt ze moedeloos' (v. 21). 

M.D. 

Jubileum concert 
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KERKDIENSTEN 
 
zondag 15 oktober  
Martinuskerk  10.00 uur ds. M. Dijkstra 
Stokkum 10.00 uur ds. H. Overdijk 

collecte: Kerk 

zondag 22 oktober  
Martinuskerk  10.00 uur ds. H. Overdijk 

collecte: Kerk 
Dienstgebouw 19.30 uur   Themadienst 

dr. S. de Jong, 
  Eibergen 

collecte: commissie themadiensten 

vrijdag 27 oktober Zangavond  
Anholtskamp 19.00 uur  ds. H. Overdijk  
 collecte: Diaconie 

zondag 29 oktober 
Martinuskerk 10.00 uur ds. M. Dijkstra 
 collecte: Diaconie 

woensdag 1 november   
Dankdag voor gewas en arbeid 
Brookschool 20.00 uur  ds. H. Overdijk 
 collecte: Diaconie en Kerk 

zondag 5 november  gezinsdienst 
Martinuskerk  10.00 uur ds. M. Dijkstra 
 collecte: Diaconie 

zondag 12 november 
Martinuskerk  10.00 uur mw. B. Beuving – 

Dannenberg 
Elsen  10.00 uur ds. M. Dijkstra 
 collecte: Kerk 

zondag 19 november  Doopdienst 
Martinuskerk  10.00 uur ds. M. Dijkstra 

collecte: Diaconie 

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK 

Tijdens alle morgendiensten is er kinderoppas in 
het Dienstgebouw en kindernevendienst voor kin-
deren van basisschoolleeftijd. Gelijktijdig met de 
ochtenddienst wordt in het Dienstgebouw (voor 
het dorp en voor Elsen) en in de school van 
Stokkum zondagsschool gehouden. Iedere derde 
zondag van de maand is er in het Dienstgebouw, 
van 10 tot 11 uur, jeugdkerk voor jongeren van 
het voortgezet onderwijs. 
  
ROND DE HAARD 
Iedere donderdagmorgen bent u vanaf 9.30 uur 
welkom in het Dienstgebouw in de ‘huiskamer’ 
van de gemeente. Even een kopje koffie, even 
elkaar ontmoeten, even een praatje maken… 
Kortom: als u tóch op de markt bent, wip dan 
eens even binnen! 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
De laatste buurtdienst van dit jaar in Stokkum 
staat voor 15 oktober op het rooster. Het is een 
gezinsdienst, met medewerking van leiding en 
kinderen van de zondagsschool. Na de dienst 
kunnen we samen koffiedrinken. Voorganger is 
ds. Overdijk.  
Graag tot in het gebouwtje! 
 
Voor 22 oktober heeft de commissie themadien-
sten weer een themadienst voorbereid, aanvang 
19.30 uur in het dienstgebouw. Voorganger is de 
bekende Eibergse predikant dr. Stephan de Jong, 
schrijver van ondermeer het boekje ‘Verhalen van 
het goede leven’. 
 
Op vrijdag 27 oktober zijn de liefhebbers van het 
vertrouwde lied, van een korte, eenvoudige over-
denking en een heleboel gezelligheid weer uitge-

nodigd in de Anholtskamp, voor de maandelijkse 
zangavond. Deze keer met ds. en mw. Overdijk. 
 
De natuur heeft ons een zomer van uitersten ge-
geven. Toch is er, ondanks de extreme omstan-
digheden weer genoeg gegroeid. Voor de op-
brengsten van land en vee, en voor de arbeid van 
onze handen mogen we samen danken.  
Om 20.00 uur (pas op, afwijkend tijdstip, zodat 
de agrariërs onder ons na het melken tóch 
naar de kerkdienst kunnen komen) willen we 
als gemeente – boeren, burgers en buitenlui! – 
samenkomen in een dankdienst in de Brook-
school. Voor en na de dienst is koffie en kunnen 
we even ‘bijpraten’… Voorganger is ds. Overdijk 
 
Traditioneel worden op de zondag na dankdag, 
dus 5 november, fruitbakjes bij oudere en zieke 
gemeenteleden gebracht. In de Martinuskerk is 
die zondag een gezinsdienst, voorbereid met alle 
geledingen van het jeugdwerk en de scholen. 
Voorganger is ds. Dijkstra. 
 
Op zondag 12 november is er naast de dienst in 
de Martinuskerk, met als vertrouwde gastvoor-
ganger mw. Beuving uit Markelo, pastoraal werk-
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ster in de ‘Open Hof’ in Rijssen, óók een buurt-
dienst in Elsen, waar ds. Dijkstra zal voorgaan. 
Ook voor deze buurtdienst geldt ‘koffie na afloop’. 
 
De laatste doopdienst van 2006 zal op 19 no-
vember plaatsvinden. Wie in deze dienst een 
kindje wil laten dopen moet contact opnemen met 
ds. Dijkstra, de voorganger in de dienst.Van hem 
hoort u dan de datum en plaats van het doopge-
sprek.   (O.) 
 
In de dienst van 10 september werd de doop be-
diend aan Rick Hargeerds, zoon van Wim en Janet 
Hargeerds – Oosterveld, en Lotte Schreurs, doch-
ter van Jan en Gerdien Scheurs - Schreurs. 
 

 

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 
 
LEDEN BUITEN DE GEMEENTEGRENZEN 
In wijk noord heeft Peggy van Til de Borkeldweg 
van Willy Zandvoort overgenomen met nog een 
adres van de Holterweg (nr. 28). Zij is tevens het 
aanspreekpunt geworden voor al die leden, die 
buiten onze gemeente wonen. Willem en Narda 
Mensink blijven echter de contactpersonen voor 
degenen, die in een verpleeghuis zijn.  
 
VRIJE DAGEN 
Van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober heb ik 
vrij. Dat valt in de herfstvakantie. Ds. Overdijk 
neemt zo nodig voor mij waar. Misschien laat het 
weer toe om nog een of meer dagen uit te waaien 
aan het strand op een of ander eiland. Lijkt me 
heerlijk. Er is echter niets gepland. In onze eigen 
vakantieperiode hadden we wat pech met het 
weer. Hopelijk hebben we dan wat meer geluk.  
 
Met vriendelijke groet, 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 

 
HUWELIJK 
Beide kennen ze het verdriet hun partner te moe-
ten verliezen aan de dood… Gelukkig hebben ze 
elkaar gevonden, en vormen nu, met hun kinde-
ren, een nieuw gezin. Op vrijdag 10 november 
geven Gea Nijman en Jan Henk Hargeerds el-
kaar hun jawoord in het voormalige gemeente-
huis van Markelo. Die belofte, aan elkaar gege-
ven, willen ze ook bevestigen in het huis van 
God.  Om 14.30 uur wordt hun huwelijk bevestigd 
en ingezegend in een dienst in de Martinuskerk, 
met ondergetekende als voorganger. We wensen 
Jan Henk en Gea en hun kinderen en verdere 
familie een blijde dag toe, en veel zegen op hun 
levenspad. 
 
WIJ GEDENKEN 
Een fataal ongeluk bij het oversteken van de 
Goorseweg maakte een eind aan het leven van 
Gerrit Jan Eelderink. Hij overleed op 11 septem-
ber, 78 jaar oud.  
Gerrit Eelderink was een man die jarenlang heel 
Markelo kende, en omgekeerd ook door iedere 
Markeloër gekend werd. Veertig jaar lang werkte 
hij als ambtenaar op het gemeentehuis, uiteinde-
lijk als chef algemene zaken. Als ambtenaar van 
de burgerlijke stand heeft hij velen in Markelo, op 
zijn typerende manier, ‘in de echt verbonden’. 
Daarnaast was hij jarenlang één van de drijvende 
krachten achter Sportclub Markelo, ondermeer 
als secretaris van het bestuur. Een man die dus 
midden in onze gemeenschap stond… 
De laatste jaren van zijn leven waren zwaar voor 
hem. Relatief jong werd zijn vrouw Hanna Elkink 
dement, en haar ziekte en sterven namen veel 
van zijn levensvreugde weg. Het leven zonder 
haar viel hem onnoemlijk zwaar. Ook degenen 
die heel dicht bij hem stonden konden ten diepste 
de oorzaak van dit verdriet niet wegnemen, en 
dat is moeilijk… 
We herdachten zijn leven in het crematorium in 
Usselo, en stonden stil bij de mooie herinnerin-
gen en bij dat wat pijn doet. Wij moesten deze 
vader, opa en broer uit handen geven, maar mo-
gen hem in vertrouwen leggen in Gods hand. Het 
geloof vertelt dat sterven niet alleen een einde is, 
maar ook een thuiskomen in het huis van God, 
waar we gekend zullen zijn zoals wij ten diepste 
zijn. Mag dit vertrouwen zijn kinderen, kleinkinde-
ren en verdere naasten troosten. 
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VAKANTIE 
Mijn najaarsvakantieweek wil ik opnemen in week 
45, dat betekent dat ik van 6 t/m 12 november vrij 
ben. Vanaf maandag 13 november ben ik weer 
beschikbaar voor het gemeentewerk. In dringen-
de zaken zal ds. Dijkstra voor mij waarnemen. 
 
TENSLOTTE 
Een hartelijke groet aan u allen. Het winterwerk is 
weer begonnen, hoewel, gezien de prachtige 
septembermaand, eigenlijk de herfst nog ver weg 
lijkt. We kunnen terugzien op een enthousiast 
makende startzondag, met nieuwe liturgische 
kleden en stola’s en met een enthousiast nieuw 
koor, ‘Enjoy’. De leiding van zondagsschool en 
jeugdclubs heeft er weer zin in, verenigingen en 
gespreksgroepen zijn weer begonnen. Er is ook 
bij ons in Markelo, heel veel om dankbaar voor te 
zijn! 
‘Maar er stonden de afgelopen maand toch ook 
twee berichten in de kranten, die op kerkelijk ge-
bied toch niet zoveel blijdschap geven,’ zult u 
misschien zeggen… Uit onderzoek van het Soci-
aal Cultureel Planbureau blijkt dat in 2020 nog 
maar 4% van de Nederlanders bij een kerk is 
aangesloten… En volgens een IKON onderzoek 
geloven van de ruim 3000 dominees in ons land 
er misschien wel 70 niets! 
Nu geloof ik, dat onze God geen God is van sta-
tistieken. Maar een Levende HERE, die op zijn 
tijd zijn Woord ook wel luid en duidelijk, op niet 
mis te verstane wijze, in Nederland weer zal laten 
horen. En wat die dominees betreft: uit het on-
derzoek bleek dat met name de jongere genera-
tie predikanten juist zeer gegrepen is door het 
geloof, en zelf ook heel gelovig… Dan denk ik 
maar: ‘ach, noch Marten, noch ikzelf heb Abra-
ham gezien… Laten wij ons dus maar tot de jon-
gere generatie predikanten rekenen… Als ú dan 
allemaal meedoet, en als we met elkaar geloven 
dat God de HEER ook in 2006, ook in Markelo 
werkelijk wil spreken, dan kunnen we met ver-
trouwen aan het seizoen 2006 – 2007 beginnen! 
 
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw, 
H. Overdijk 
 

Kerkenraad 
 

• De Open Kerkdagen werden geëvalueerd. 
We kunnen terugzien op waardevolle dagen. 
Dankzij de grote inzet van veel vrijwilligers, 
dankzij de organisten en – niet in de laatste 
plaats – dankzij alle mensen die bijbels be-
schikbaar hebben gesteld was de open kerk 
ook dit jaar een succes! Dank aan de com-
missieleden! En nu maar bedenken wat vol-
gend seizoen het thema kan worden… 

• Iedere kerkenraadsvergadering worden de 
kerkdiensten van de voorafgaande periode 
geëvalueerd. Dat betekent dat soms veel 
diensten, die ook al wat langer geleden zijn, 
besproken moeten worden. We kiezen een 
wat ‘directere’ aanpak: voortaan spreken de 
dienstdoende ambtdragers zondag na de 
dienst met de predikant hun bevindingen en 
ervaringen even door, de ouderling van dienst 
kan dan gericht tijdens de kerkenraadsverga-
dering iets zeggen over de betreffende dienst. 

• Naast het kerkblad, dat in Markelo huis aan 
huis verspreid wordt, zijn we als gemeente 
bezig een tweede communicatiemedium in 
gebruik te nemen. Als ‘proefbedrijf’ is de 
website van onze gemeente al ‘in de lucht’. 
(pkn-markelo.nl) De kerkenraad besluit dat er 
één redactie komt voor website en kerkblad. 

 

BEDANKT! 
Tijdens de startzondag, 17 september, werden 
de nieuwe liturgische kleden, antependia en sto-
la’s in gebruik genomen. De basiskleuren van 
het kerkelijk jaar, afwisselend groen, wit, paars 
en rood, zijn vanaf nu duidelijk op het liturgische 
centrum en op de toga van de predikant zicht-
baar. De kleden zijn versierd met symbolen uit 
de christelijke traditie, en passend bij de tijd van 
het kerkelijk jaar waarin het kleed hangt. 
Een grote verrijking voor gemeente en eredienst! 
Dank daarom aan de mensen, die zich ingezet 
hebben om tot dit schitterende resultaat te ko-
men! 
In de eerste plaats dank aan Erik Bouwhuis, gra-
fisch ontwerper in Markelo, die helemaal belan-
geloos de ontwerpen heeft gemaakt. Het resul-
taat mag er zijn! 
Maar een ontwerp, hoe mooi dan ook, gaat pas 
leven, als het ook met liefde en kunde gereali-
seerd wordt. Daarom dank aan een aantal vaar-
dige handwerksters in de gemeente, die (in heel 
veel uren) alles gemaakt hebben. Dank aan Dini 
van Coeverden, Mia Hargeerds, Johanna Klein 
Velderman, Mineke Mensink, Annie Oplaat,  Mini 
Tempelman en Mien Weekhout, die deze prach-
tige set liturgisch handwerk gerealiseerd heb-
ben, waar we als gemeente de eerste decennia 
mee vooruit kunnen. Hulde aan ontwerper en 
naaisters! (O.) 

Kerkrentmeesters 
 
Gift handwerkgroep 
De “zendingskrans” is opgeheven maar de hand-
werkgroep gaat gewoon door met breien en haken 
en de verkoop van de vervaardigde artikelen. 
Namens deze groep actieve dames kon mevrouw 
Oonk ons het prachtige  bedrag van 410,-- euro 
overhandigen. Mede door dit soort vrijwilligersactivi-
teiten kan de kerk voortbestaan. 

Hartelijk dank hiervoor! 
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Verjaardagsfonds 

Bijgesloten treft u een acceptgirokaart aan t.b.v. 
het verjaardagsfonds. Om het verjaardagsfonds 
in stand te kunnen houden, verzoeken wij u  een 
vrijwillige bijdrage d.m.v.  de acceptgiro over te 
maken. Indien u geen acceptgiro in dit kerkblad 
aantreft maar toch een bijdrage wilt overmaken 
dan kan dit op gironummer 274790 ten name 
van het Verjaardagsfonds Protestantse Ge-
meente Markelo. 
Alvast bedankt voor uw gift. 
 
Tichvinskaja 
Met veel succes heeft het Russische koor met de 
bovenstaande bijna onuitspreekbare naam op 7 
september j.l. een concert gegeven in onze Mar-
tinuskerk. 
De 150 aanwezige luisteraars waren zonder uit-
zondering onder de indruk van wat dit uit zeven 
zangers bestaande koor aan liederen ten gehore 
wist te brengen. En dit alles ‘a-capella’. 
Als vervolg op dit succes hebben wij dit koor voor 
volgend jaar weer uitgenodigd en ze hebben be-
loofd terug te zullen komen. 
De opbrengst van hun optredens is voor de we-
deropbouw van de Tichvinskajakerk in Moskou. 
Deze kerk werd voor de val van het IJzeren Gor-
dijn gebruikt als ijzergieterij, de grond werd tot 
twee meter diep met olie vervuild en de prachtige 
muurschilderingen werden onbarmhartig bescha-
digd. Beetje bij beetje wordt de kerk nu hersteld 
en de opbrengst van de concerten wordt gebruikt 
voor de wederopbouw van de kerk en is tevens 
bestemd voor de armste leden van de kerk. 
Hiervoor stellen wij onze kerk graag beschikbaar 
en wij hopen dat volgend jaar de kerk bomvol zal 
zitten, zodat nog meer mensen van dit unieke 
concert kunnen genieten. 
 
Fancy Fair 2006 
Elk jaar gaat er weer een hele voorbereiding aan 
vooraf. In het voorjaar worden de eerste afspra-
ken alweer gemaakt voor de te houden Fancy 
Fair. In totaal was er dit jaar  een groep van on-
geveer 90 vrijwilligers betrokken bij de voorberei-
ding en verkoop op 16 september  
Maar als we na afloop terug kijken op de dag 
kunnen we erg tevreden zijn. Het weer was  
prachtig, er heerste een gezellige sfeer en er 
werd veel verkocht. 
Naast alle oude spullen en de veiling was er ook 
een groot aanbod van zelfgemaakte spullen. Me-
nigeen ging naar huis met een mooi bloemstuk, 
één van de vele handwerkstukken, een pop van 
handdoeken, een pot jam of een prachtige wens-
kaart. Vanzelfsprekend kon je niet heen om de 
vele lekkernijen die aangeboden werden, waarbij 
de oliebollen elk jaar weer een succes zijn.  

Vanaf het terras konden de vele bezoekers na 
hun aankopen genieten van de gezellige sfeer en 
een lekkere kop koffie. 
De opbrengst van ongeveer  € 5000, - zal worden 
besteed aan nieuwe geluidsapparatuur in de 
kerk. 
Graag willen we alle vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet en hun medewerking aan deze gezelli-
ge dag.  
Hebt u nog suggesties of wilt u wilt gewoon nog 
even napraten dan kan dat op 11 oktober ‘s 
avonds om 20.00 uur in het dienstgebouw. 

De Fancy Fair commissie 
 

P.S. op pagina 10 ziet u een foto van de fancyfair 

 
Poppen 
Op de Fancy Fair hadden wij leuke poppen te 
koop, gemaakt van een theedoek, twee vaat-
doekjes, een washandje, een schuursponsje, een 
afwasborstel en twee toiletrollen.. 
Deze poppen waren in een mum van tijd ver-
kocht. Wij hebben dan ook nog vele nabestellin-
gen moeten maken. Zijn er eventueel nog men-
sen die ook graag nog zo’n pop willen kopen. 
Geef dit dan even door  aan Jenny Wibbelink tel 
0547-361908. Wij kunnen hem zoveel mogelijk in 
de gewenste kleur maken. Misschien alvast  een 
leuk idee voor een sinterklaascadeautje. Ze kos-
ten € 7,50  en de opbrengst is voor de kerk. 
 
Jenny, Marga en Janneke 
 

Diaconie 
Fruitbakjes 
Op zondag 5 november hopen we de oogstdienst 
te vieren. Ook dit jaar zullen we na afloop van de 
dienst fruitbakjes bezorgen bij gemeenteleden. 
Het is een gebaar van de diaconie aan ouderen 
(boven 80 jaar), zieken, gehandicapten en dege-
nen die een moeilijke periode doormaken. Ieder 
jaar worden wij bij het bezorgen ondersteund 
door vele vrijwilligers, ook dit jaar willen wij hier-
op graag een beroep doen. Vanaf zondag 15 ok-
tober liggen er inschrijflijsten achter in de kerk 
waarop u uw naam kunt schrijven. 

Dagkalenders 
De dagkalenders voor 2007 zullen binnenkort 
door de diaconie besteld worden. Wij gaan ervan 
uit dat iedereen die vorig jaar een kalender heeft 
besteld deze dit jaar wederom wil ontvangen. Net 
als vorig jaar zal er geen bijdrage worden ge-
vraagd. Iedereen  (boven de 75 jaar) die vorig 
jaar geen kalender besteld heeft, maar er dit jaar 
wel een wil ontvangen kan deze bij een van on-
derstaande diakenen bestellen.  
- Dika Holterman tel. 362709 
- Gerdien Borghuis tel. 363955 
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Clini Clowns 
In de doopdienst van 25 juni hebben we de eind-
collecte bestemd voor de Clini Clowns,  
Van de Clini Clowns hebben we een mooie be-
dankkaart ontvangen: 

 

  

 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 

6 TOT 9 JAAR 
 
 
    
    
 
 
 

 
19 oktober 2006 We maken iets lekkers 

dus smullen maar.. 
02 november 2006 Spijkerplankje maken 
16 november 2006 Een zwarte piet surprise 

maken 
 
Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook 
een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen 
hoe meer………………… 
  Groetjes Janet, Els en Hettie 
 

 

    9 TOT 12 JAAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 oktober 2006 Een tas versieren 
02 november 2006 Beeldige beelden 
16 november 2006 Fotoschoenendoos 
 
  Groetjes Janet, Margot en Madieke 

Van de Zondagsschool… 

Het nieuwe Zondagsschooljaar is 
nog maar net begonnen maar we 
zijn al weer volop bezig met de 
voorbereidingen van de verschil-
lende gezinsdiensten. Zo hebben 
we tijdens de startdag met alle kin-

deren een lied gezongen waarin we God dankten 
voor alle mooie dingen om ons heen. En momen-
teel zijn de kinderen in Stokkum aan het oefenen 
voor hun deel aan de gezinsdienst op 15 oktober 
a.s. in het Gebouwtje en zijn de kinderen van het 
Dorp en Elsen bezig met de voorbereidingen voor 
de oogstdienst.  
 

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat?    Van 18.30 uur 

tot 19.30 uur 
Onkosten: € 0,75 per keer 
Wanneer? Zie onderstaand 

programma 

 

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat?    Van 18.30 uur 

tot 19.30 uur 
Onkosten: € 0,75 per keer 
Wanneer? Zie onderstaand  

programma 
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De Zondagsschool is dus al weer volop in bewe-
ging!!!!   
Wil je een keertje met eigen ogen zien wat we doen 
op de Zondagsschool kom dan gewoon een keertje 
kijken. En neem gerust een vriendje of vriendinne-
tje mee. Jullie zijn van harte welkom in Elsen waar 
de Zondagsschool nog tijdelijk in het dienstgebouw 
gehouden wordt, in Stokkum op de basisschool of 
in het dorp in het dienstgebouw. 
 
Tot gauw !  
 
Commissie Thema Diensten 
Op zondagavond 22 oktober is er weer een the-
madienst, georganiseerd door de Commissie 
Thema Diensten.  
Het thema is: ’de steen der wijzen’. Voorganger 
ds. Stephan de Jong uit Eibergen, zal het thema 
benaderen aan de hand van diverse verhalen.  
De dienst begint om 19.30 en vindt plaats in het 
dienstgebouw, naast de Martinuskerk te Marke-
lo 
 

Algemeen 
 
Excursie H.V.V. 
Voor onze jaarlijkse excursie op dinsdag 10 ok-
tober a.s. blijven we dit keer dicht bij huis, we 
gaan namelijk naar onze buurtgemeente Diepen-
heim. 
We vertrekken om   

9.30 uur vanaf het Beaufortplein. 
 In Diepenheim aangekomen brengen we een 
bezoek aan Erve Bekkedam, waar we eerst gaan 
genieten van de koffie met iets lekkers. 
Sinds 2004 is er een Pitch & Putt baan in het 
stedeke Diepenheim. Erve Bekkendam is een 
prachtige locatie om eens heerlijk te onspannen 
in een rustieke omgeving. De baan is geïnte-
greerd in het bestaande hoevenlandschap met 
houtwallen en poelen. Het sfeervolle clubhuis in 
stijl van een Ierse pub bevindt zich in de “schöp-
pe” behorend tot de voormalige boerderij. Vanaf 
het ruime terras heeft u prachtig uitzicht over de 
baan en de landelijke omgeving. 
We gaan hier niet alleen maar rond kijken maar 
natuurlijk ook Pitch & Putt spelen. 
Als we dan moe gespeeld zijn, gebruiken we hier 
de lunch. Wat dit wordt blijft nog een verrassing. 
Daarna brengen we een bezoek aan Erve Nieu-
we Haghuis. 
Op vrijdag 8 september heeft burgemeester me-
vrouw A. Bijleveld het Oranje Museum van de 
gelijknamige stichting geopend. Dit Museum is 
niet alleen een primeur voor het kastelenstadje, 
maar in feite voor de gehele oostelijke regio. 
Centraal in de restauratie staat de cultuurhistori-
sche waarde. Erve ”Nieuwe Haghuis” heeft in het 
jaar 1601 een belangrijke rol gespeeld in de 

daadwerkelijke start van de Reformatie in het bij-
zonder door het verblijf van Prins Maurits op  Er-
ve “Nieuwe Haghuis”. De geschiedenis van Erve 
“Nieuwe Haghuis” is daarmee bepalend geweest 
voor de geschiedenis van Nederland en daarom 
voldoende reden om de restauratie ter hand te 
nemen en om dit belangrijke erfstuk uit de vroege 
geschiedenis van Nederland te bewaren 
Zeer recent heeft zich de mogelijkheid voorge-
daan een belangrijke en unieke collectie Oranje-
borden te kunnen aankopen. De bordencollectie 
is samengebracht in ruim 45 jaar en omvat ruim 
600 borden van overwegend Nederlandse aar-
dewerkfabrieken.  
In de gerestaureerde Erve "Nieuwe Haghuis" zul-
len de Oranjeborden geëxposeerd worden naast 
een presentatie van de geschiedenis rond Prins 
Maurits, de reformatie en het dagelijks boerenle-
ven in het verleden. 
Reden genoeg voor onze vereniging om vanmid-
dag hier een bezoek te brengen. 
We hopen dan ook op een goede deelname aan 
deze excursie. 
                                                                          
MARIA, 
Moeder van altijddurende bijstand. 
Op donderdag 26 oktober is onze volgende vere-
nigingsavond. Een heel bijzondere avond dat 
kunt u wel opmaken uit bovenstaande aankondi-
ging. 
Maria, moeder van altijddurende bijstand, wordt 
gespeeld door een zestal vrouwen die vanaf hun 
geboorte leven in maatschappelijke achterstand, 
in ‘stille armoede’. De voorstelling is gemaakt 
n.a.v. een ontboezeming van één van hen: “soms 
vertel ik wat ik allemaal heb meegemaakt en dan 
is er niemand die me gelooft.” Is dit een onge-
loofwaardig verhaal? 
Maria, moeder van altijddurende bijstand, is een 
voorstelling waarmee een groep moedige vrou-
wen de stilte doorbreekt. 
Voor het programma hebben we de Reggehof  in 
Goor gehuurd,   
We willen deze avond dan ook samen beginnen 
om 19.30 in het dienstgebouw.  
En gaan dan gezamenlijk naar Goor om te kijken 
en te luisteren naar:  
‘Maria, moeder van altijddurende bijstand’, 
 Het Is een productie van de  Joseph Wresinski 
Cultuur Stichting.  
Dames dit wordt een heel boeiende avond die u 
beslist niet mag missen! 
 
Nu u dit gelezen hebt en denkt: ik heb ook wel 
interesse in dit programma, kom dan gerust een 
keer de sfeer van de hervormde vrouwenvereni-
ging proeven. 
                                                                                            
Met een hartelijke groet H.V.V. 
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Markelo's Kerkkoor wordt 75 jaar. 
Op 14 oktober 2006 is het 75 jaar geleden dat 
het Markelo's Kerkkoor werd opgericht. 
Wij hopen dit te vieren door het geven van een 
concert en een receptie op vrijdagavond 3 no-
vember  om 19:30 uur met medewerking van en-
kele koren en musici uit de regio. 
De kerk is al open vanaf 19:00 uur. 
De receptie na afloop van het concert (ong. 21:15 
uur) wordt gehouden in de grote zaal van het 
dienstgebouw waar u de leden en het bestuur 
geluk kunt wensen met deze gebeurtenis. 
 
Namens het bestuur van het koor zien we u 
graag op 3 november a.s. 
 

 ‘ 
 
Feestelijke start Bijbel 10-daagse 2006 
Op 27 oktober vindt de aftrap van de Bijbel-
10daagse plaats in de Westerkerk in Amsterdam 
met een feestelijk programma om de Bij-
bel10daagse in te luiden. De organisatie berust 
bij het Nederlands Bijbelgenootschap en de Ka-
tholieke Bijbelstichting, in samenwerking met de 
NCRV-gids. 
Medewerking wordt verleend door: 

� Jan Greven, over de toekomst van de Bij-
bel 

� Désanne van Brederode spreekt een co-
lumn uit 

� De joodse voorzanger Ken Gould zingt 
een aantal psalmen 

� Zangeres Denise Jannah zingt enkele 
gospels 

� Daphne Meijer en Jaime Halegua houden 
een presentatie: De Vreugde van het 
Boek 

� De NCRV-gids presenteert de nieuwe uit-
gave Het hoogste woord 

Ook zullen de winnaars van de Rainbow Bible 
Award bekend worden gemaakt. 
Dagvoorzitter is dr. Sijbolt Noorda. 
 
Van de toespraken van Jan Greven en Désanne 
van Brederode zal een boekje worden uitgegeven 
door Uitgeverij Bert Bakker. Deze uitgave is van-
af 28 oktober verkrijgbaar in de boekhandel. 
 
De Nationale Bijbeltest 

Aan welke profeet danken wij het woord ‘jeremië-
ren’? Welke invloed heeft de Bijbel eigenlijk ge-
had op het rechtssysteem in ons land? En zijn 
protestanten nu werkelijk bijbelvaster dan katho-
lieken, zoals altijd beweerd wordt? 
 

In het live tv-programma De Nationale Bijbeltest 
worden deelnemers getest op hun kennis van de 
Bijbel. 
Deelnemers blijken enthousiast mee te doen tij-
dens de uitzending, die voor de derde keer ge-
houden wordt. 
Naast diverse religieuze groepen spelen ook dit 
jaar weer prominente Nederlanders mee. 
Kijkers kunnen ook nu weer meespelen via SMS 
en internet. 
 
De Nationale Bijbeltest wordt uitgezonden op 
Nederland 2 en is een samenwerking van NCRV, 
EO en NBG. De uitzending is op 31 oktober en 
begint om  ca. 20.30 uur. 

    Werkgroep NBG Markelo 
 
 

 
 

ma 9 okt Genesis 19:30-38 Bij gebrek aan een man 
di 10 okt Genesis 20:1-18 Een eerbare koning 

wo 11 okt Genesis 21:1-21 Isaak en Ismaël 

do 12 okt Genesis 21:22-34 Loyaliteit 

vr 13 okt Genesis 22:1-14 Op de proef gesteld 

za 14 okt Genesis 22:15-24 Ontelbaar veel kinderen 

   zo 15 okt Psalm 135 Groot is de Heer 

ma 16 okt Job 22:1-14 Geef je zonden toe 

di 17 okt Job 22:15-30 Verzoen je met God 

wo 18 okt Job 23:1-17 Waar is God? 

do 19 okt Job 24:1-12 Onbegrijpelijk 
vr 20 okt Job 24:13-25 God ziet het 

za 21 okt Genesis 23:1-20 Een graf voor Sara 

   zo 22 okt Psalm 124 Onze hulp 

ma 23 okt Genesis 24:1-28 Dit meisje is het! 

di 24 okt Genesis 24:29-54a Geen toeval 
wo 25 okt Genesis 24:54b-67 Missie geslaagd! 

do 26 okt Genesis 25:1-18  Geslachten gaan, 
geslachten komen 

vr 27 okt Genesis 25:19-34 Eerstgeboorterecht 

za 28 okt Marcus 10:13-22 Het koninkrijk zien 
   zo 29 okt Marcus 10:23-31 Alles op z’n kop 

ma 30 okt Marcus 10:32-45 Om u te dienen! 

Herv.dag 
di 31 okt 

Marcus 10:46-52 Een blinde bedelaar 

Dankdag 
wo 1 nov 

Psalm 34 Redding 

do 2 nov Genesis 26:1-11 Zo vader, zo zoon 

vr 3 nov Genesis 26:12-22 Jaloers 
za 4 nov Genesis 26:23-33 De HEER is met u 

   zo 5 nov Psalm 38 Desondanks (hoop ik op 
God) 

ma 6 nov Genesis 26:34-
27:17 

De list van Rebekka 

di 7 nov Genesis 27:18-29 Gezegend bedrog 

wo 8 nov Genesis 27:30-40 De waarheid is hard 

do 9 nov Genesis 27:41-28:9 Niet hier trouwen 
vr 10 nov Genesis 28:10-22 Droom zonder bedrog 

za 11 nov Genesis 29:1-14 Hartelijke ontvangst 

   zo 12 nov Genesis 29:15-30 Bedrogen uitkomen 

ma 13 nov Genesis 29:31-
30:13 

Vruchtbare wedstrijd 

di 14 nov Genesis 30:14-24 Liefdesappels 

wo 15 nov Genesis 30:25-43 Vindingrijk 
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CSURGò - VERKOOP AMARYLLISBOLLEN 
In de zomer van 2005 was er een uitwisseling met 
onze partnergemeente Csurgò uit Hongarije. Wij 
hebben toen 19 mensen ontvangen onder wie 14 
jongeren. De contacten met de jongeren verliepen 
zeer goed. En deze houden nog steeds stand via e-
mail en MSN. Aankomende zomer zal er waar-
schijnlijk weer een uitwisseling zijn. Nadere infor-
matie hierover zal begin 2007 volgen. Wij als com-
missie willen graag deze uitwisselingen instand-
houden, zodat wij van elkaar kunnen leren. Daarbij 
kunnen wij ook uw hulp gebruiken. Steun daarom 
onze nieuwe actie. 
In de startdienst van 17 september werd erover ge-
sproken dat wij een bloeiende gemeente mogen 
worden. Wij als Csurgó commissie willen daar dan 
ook graag een handje bij helpen. Wij willen onze 
gemeente in bloei zetten met prachtige amaryllis-
sen. U kunt nu bij ons amaryllisbollen (in een pot) 
bestellen en deze worden rond de datum van 18 
november bij u thuis bezorgd. Met wat water en 
een goede plek in uw woonkamer zal de bol, die 
van goede kwaliteit is en rode bloemen geeft, rond 
de feestdagen kunnen bloeien. De prijs bedraagt 
maar € 4,50 per bol. Bestel nu, want er is maar een 
beperkt aantal bollen beschikbaar.  
Bestellen kan als volgt:  
U kunt bellen met: 

   
Gerry Berendsen tel: 0573-221344 
Ria van Bolhuis tel: 361816 
Margot Oostdijk tel: 363966 

 
Via een bestellijst: in het dienstgebouw op de balie 
ligt een invulformulier.  
 

Via e-mail: m.oostdijk@scarlet.nl o.v.v. 
naam, adres, tel nr. en aantal 
 

 
 

     

ZENDING  EN WERELDDIAKONAAT. 
Al meer dan 200 jaar geleden begon men vanuit 
Nederland met het werk van de zending in het 
toenmalige Nederlands-Indië. Dit gebeurde door 
mensen die zich geroepen voelden de boodschap 
van het Evangelie uit te dragen. Al vanaf het eind 
van de 19e eeuw hebben de kerken zich bezig 
gehouden met de plek die het werk van zending 
en werelddiakonaat in het totaal van het kerkelij-
ke werk behoort in te nemen. Enerzijds is het een 
moeilijke taak die professionele kennis vereist, 
anderzijds berust dit werk op de betrokkenheid 
van alle kerkleden. KERKINACTIE wil aan die 
combinatie vorm geven. Daaraan zitten diverse 
kanten: gemeente-toerusting, fondswerving, pro-

jectkeuze, het onderhouden van relaties met ker-
ken overzee, enz. 
Wilt u ook uw betrokkenheid met de mensen ver 
weg laten merken, kom dan meedenken bij onze 
ZWO-groep.  

Inlichtingen bij Tineke Zomer  Tel. 263233 
 
Cadeau-idee! 
De nieuwe Missie-Zendingskalender, getiteld “Uw 
koninkrijk kome”, bevat dertien kunstwerken van 
de Javaanse schilder Wisnu Sasongko. Zijn werk 
laat iets zien van het huidige Indonesië: veel poli-
tieke onrust, interreligieuze spanningen, grote 
natuurrampen en een ongelijke verdeling van de 
welvaart. 
 
Sasongko schildert het dagelijks leven zoals hij 
het als Javaan beleeft. Hij reikt vanuit zijn christe-
lijk geloof antwoorden aan op de crisis en de 
agressie in Indonesië. Verzoening, harmonie en 
vrede zijn basisbegrippen in het werk van 
Sasongko. 
 
Achter in de kerk ligt deze prachtige kalender ter 
inzage. 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? Maar ei-
genlijk mooi genoeg om zelf te houden. 
 
Geheugensteuntje? 
Zoekt u nog even naar oud geld, guldens, kwart-
jes, dubbeltjes en stuivers. U kunt dit jaar dat ou-
de geld nog schenken aan een goed doel. Doe 
het voor 1 december in de bus in de kerk of geef 
het aan de koster af. 
  ZWO 

Bloemendienst: 
fam H.  20 / Hr A. 5 / fam N. 10 / Mw G de G 5 /  
Hr H. 10 / Hr K. 5 / Mw N. 10 / Mw L.B. 10 / fam K. 
10 
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VAN WELKE KERK BEN JIJ? 

(n.a.v. 1 Kor. 3:4, en 21-23) 

  

Die vraag krijg ik nog wel eens te horen. 

Dan antwoord ik: "ik ben hervormd geboren." 

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 

En dus vul ‘k aan: rechtzinnig daarenboven, 

dat is een vrijzinnige manier van geloven. 

Maar toen ik nog jong was, is mij aI geleerd: 

een goed woord voor hervormd is gereformeerd. 

Dus behoor ‘k ook tot de gereformeerde kerk 

en doe ik gereformeerd gemeentewerk. 

En de kerk is al oud! Dat zonder meer. 

Dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd. 

Ik ben christelijk, zo is me geleerd. 

Dus ben ik ook christelijk gereformeerd. 

En ik kan zeggen, dat kan er ook mee door, 

dat ik tot een christengemeente behoor. 

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop. 

Dus vast en zeker: vrijgemaakt ben ik ook. 

Omdat men in mijn kerk aan dopen doet, 

past baptistengemeente mij ook wel goed. 

In mijn kerk komt jaarlijks ‘t pinksterfeest voor. 

Dus is het dat ik ook tot een pinkstergemeente 

behoor. 

En omdat het steeds om het evangelie gaat, 

kan evangelische gemeente ook geen kwaad. 

Ik vaar op ‘t Bijbels apostolisch gezag. 

Dat is de reden dat ik mij ook apostolisch 

noemen mag. 

Ten slotte is het gewoon een klein publiek; 

de kerk is algemeen, dus ‘k ben ook katholiek. 

Je weet nu tot welke kerkgemeente ik hoor. 

Of komt mijn antwoord je wat verwarrend voor? 

  

Je hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe! 

Daarom wens ik je van ganser harte toe, 

dat op de vraag: Waar hoor je bij? Van wie bent 

u?    je antwoord zij:  

 

"Van Christus ben ik!  Straks en Nu!" 
 

ZALENVERHUUR 
   Waar?  Dienstgebouw 
  Voor al uw Vergaderingen / Bijeenkomsten 

Workshops 
   Aantal  5 tot 150 personen 
   Info  Jeroen Noltus 
  Tel. 363890 
   Email:  dienstgeb-markelo@hetnet.nl 

 
 
 

 
 
Fancy fair 2006 (nogmaals) 
Even één van de foto's die door ds Overdijk 
gemaakt zijn op de fancy fair.  
Voor alle foto's zie:  
http://www.pkn-markelo.nl/album/fancyfair 

 
 
 
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 13 
november  2006. 
Inleveren kopij vóór vrijdag  3 november 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    

 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 
 


