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MART I NU SKERK

BERESHIT
Hebt u enig idee waar het over gaat, wanneer ik begin met 'bereshit'? Het antwoord schuilt in de vraagstelling. Op de tv krijg je elke dag van die puzzels te
zien. Laatst vroegen ze van wie de uitspraak 'oant
moarn' is. Friezen moeten er snel uit kunnen komen.
De oplossing van mijn vraag levert geen euro's op.
Maar wie verder zou gaan met de beginwoorden
krijgt er meer voor terug. Dat kost enige inspanning,
maar waarom zouden we dat wel over hebben voor
tv- en computerspelletjes en niet voor het belangrijkste in het leven?
YalpSona
Op vrijdag 23 maart zagen we
vele oranje ballonnen opstijgen. Wat zou dat toch betekenen? Onze indruk was, dat ze
bij de Zwaluw weg kwamen.
Een telefoontje met een onderwijzeres van Elserike die ik
toch nog moest spreken, gaf
de bevestiging. Er was die
ochtend een 'Yalpsona' officieel in gebruik genomen. 'Een
wat?', zo vroeg ik haar. Ze
spelde het nog eens voor me
en legde uit dat het een spel
is dat geluiden produceert en
op beweging reageert. 'Sona'
heeft met geluid te maken en
wie 'yalp' omkeert, komt bij
'play' uit, zo tipte een kind.
Googelen op Internet leverde
een oranje boog op met een
speelvlak op een schoolplein. Markelo heeft de primeur! Wil je meer weten, dan moet je onder het
speelkwartier de Koekoekslaan in.
Met wat speurwerk thuis kwam ik al een heel eind,
maar werkelijk weten wat dit spel inhoudt doe je pas,
wanneer je het zelf uitprobeert. Geldt dat niet evenzeer voor geloof? Je kunt thuis in de bijbel lezen, er
literatuur op naslaan, op Internet informatie inwinnen. Wérkelijk ondervinden wat geloof in God inhoudt, doe je pas wanneer je met die woorden aan
de slag gaat in het leven van alledag. Wanneer je
handen vouwt en biddend contact zoekt met de hemel boven. En er is meer…..

Hemel-vaart
Op donderdag 17 mei gaat het in vele kerken over
het verhaal dat Jezus opstijgt naar de hemel. Wat
dat inhoudt? Letterlijk beschouwd is dat moeilijk voor
te stellen. Maar dat geldt ook al van zijn verschijningen na zijn opwekking aan zijn volgelingen. Jezus
kan dwars door muren heen. Hij is meer dan een
geest, want ze kunnen Hem aanraken en ook nog de
wonden zien van zijn kruisiging. Een geest eet geen
brood en vis. Hoe je dat moet verklaren? Ik heb geen
idee, maar mag er nog iets onverklaarbaars overblijven? God overstijgt onze voorstellingen. Toen ik het met enkele tieners in het dienstgebouw over de
opstanding van Jezus had gehad
en het uur voorbij was, zongen ze
net in de grote zaal een oud paaslied: 'Daar juicht een toon, daar
klinkt een stem, die galmt door
gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van
God is opgestaan.' Wel heel toevallig!
Van de hemel naar de aarde
De bijbel opent met deze woorden:
'In het begin [bereshit in het Hebreeuws, uit te spreken als 'bu-résjiet - MD] schiep God de hemel en
de aarde'. Vervolgens gaat het over
het ontstaan van de aarde. De hemel ligt buiten ons gezichtsveld,
waar nu Christus is. De aarde is
binnen ons bereik. Op die aarde
mogen wij ons blijven richten op wat hier te doen
staat, gesteund door Gods Geest (die kwam met
Pinksteren). Wil je weten wat dat nog meer betekent? Loop dan niet met een grote boog om de kerk
heen, maar kom onder het gehoor. Dat loont, net zoals een verder lezen dan de beginwoorden van de
bijbel.
MD

Gezocht:
Leiding kindernevendienst

volop gelegenheid is om op die dag nog andere dingen te doen! Voorganger is ds. Dijkstra.

Kerkdiensten
zondag 15 april
10.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: "Twente-week” Roosevelthuis

GEDOOPT
In de dienst van 25 maart werd de heilige doop bediend aan 7 kinderen:

zondag 22 april
10.00 uur
ds. H. Overdijk
collecte: kerk
vrijdag 27 april zangavond
Anholtskamp
19.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie
zondag 29 april
10.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: stichting “Nieuw begin”
zondag 6 mei
10.00 uur
mw. ds. J.D.
Vedders – Dekker, Markelo
collecte: kerk
zondag 13 mei
10.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie
Isa Carolien Maria Aanstoot, dochter van Robert
en Ellen Aanstoot – Pfeiffer;
• Werner Joan Twan Addink, zoon van Rudi en
Sandra Addink – Berendsen;
• Jens Eggink, zoon van Erwim en Annette Eggink
– Overmeen;
• Esmee Hermina Frederika Hargeerds, dochter
van Maurice en Gea Hargeerds – Eggink;
• Niels Pasop, zoon van René en José Pasop –
Wannink;
• Silke Henriët te Rietstap, dochter van Gerwin en
Henriët te Rietstap – van der Veen;
• Ancella Dianthe Schreurs, dochter van Gerard en
Susan Schreurs – de Krosse.
De volgende doopdienst staat op het rooster voor
zondag 3 juni, dan met ds. Dijkstra als voorganger.
Ouders die van deze gelegenheid gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met hem.
tel. 361238 of email: martends@wanadoo.nl (O.)
•

donderdag 17 mei Hemelvaart
9.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie en kerk
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas en kindernevendienst. Gelijktijdig met de ochtenddienst
wordt er zondagsschool gehouden in het Dienstgebouw en in de school van Stokkum. Iedere derde
zondag van de maand is er van 10.00 tot 11.00 uur
jeugdkerk in het Dienstgebouw voor tieners van 12 tot
16 jaar. Op 18 maart is men bij de gezinsdienst.
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. De gastdames heten u van harte welkom.
BIJ DE DIENSTEN
In de komende periode weinig ‘bijzondere’ diensten,
hoewel, eigenlijk is iedere kerkdienst bijzonder!
Op 27 april bent u weer welkom bij de zangavond in
de Anholtskamp.
Dus: kun je nog zingen – zing dan mee! De zangavond staat deze keer onder leiding van ds. Dijkstra.
Op 6 mei hoopt onze plaatsgenote ds. Vedders, geestelijk verzorger in Eugeria in Almelo, voor te gaan.
Afgelopen zomer moest ze wegens ziekte verstek laten gaan, nu verwachten we haar op 6 mei op de kansel.
Donderdag 17 mei is het hemelvaartsdag. Traditioneel
begint de kerkdienst dan om 9.00 uur, zodat er nog

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
GEBOREN
Henk en Germa Schreuder stuurden een geboortekaartje waarin ze meedelen dat op 2 maart hun derde
dochtertje geboren is dat ze de namen Iris Willemijn
gaven. Wij willen hen daarmee van harte gelukwensen en die felicitatie is natuurlijk ook voor de grotere
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WIJ GEDENKEN
Op 12 maart overleed Hermina Maria Oongs – Kolkman, in de leeftijd van 87 jaar. Zij was echtgenote van
G.J. Oongs. Mientje werd als enig kind geboren in een
boerengezin. Na haar schooljaren waren haar handen
thuis welkom, veel werk heeft ze verzet, ze was een
boerin in hart en nieren. Haar geboorteplek bleef ze
levenslang trouw, samen met haar man, met wie ze
67 jaar getrouwd was, oefende ze er het boerenbedrijf
uit.
“Langzaam ben je moe gestreden,” stond boven de
kaart… Tijdens de laatste jaren van haar lange leven
heeft ze veel verdriet te verwerken gekregen, toen
haar zoon Gert Jan en haar dochter Mina, beiden na
een lange ziekteperiode, overleden. Dapper en zorgzaam heeft ze hen bijgestaan, maar nu waren haar
eigen krachten uitgeput… Ze voelde dat haar einde
naderde, en kon er ook vrede mee hebben.
Mientje Oongs was een gelovige vrouw. Jarenlang
een trouw kerkgangster, de laatste jaren met de diensten verbonden door het bandje en de kerkradio. “In
vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U
HEER, laat mij wonen in een vertrouwd huis…”
In het vertrouwen, dat die oude woorden van Psalm 4
uitspreken, hebben wij haar uit handen gegeven, en in
Gods hand gelegd. We bidden haar man, haar dochter, haar schoonzoons en haar (achter)kleinkinderen
Gods troostende nabijheid toe.

zusjes Julia en Eline. Bovenal wensen we dit gezin
ook Gods zegen toe.
WIJ GEDENKEN
Op 14 maart overleed Johanna Arendzen-Nijmeijer
aan een hersenvliesontsteking, 84 jaar oud. Ze was
enkele dagen eerder in haar woning aan de Koekoekslaan 142 gevonden. In 1995 was ze naar de Anholtskamp gegaan, waar ze betrokken was op allerlei activiteiten, inclusief de zangavonden. Haar jeugd speelde zich af aan het Beukenlaantje, waar ze met nog
twee jongere zusters en broer woonde. Vanaf haar
13de is ze in betrekking geweest bij een familie in Markelo en in Goor, en als derde bij Smit (het Wapen van
Markelo). Dat wordt ook haar adres, wanneer ze met
Henk Arendzen is getrouwd in 1948. Deze begint in
1957 een garagebedrijf aan de Holterweg, maar komt
door ziekte al in 1974 te overlijden. Een tien jaar eerder hadden ze een Griekse jongen en meisje geadopteerd. Na het verlies van haar man heeft ze nog verschillende relaties gehad. Dat bracht haar in Hengelo,
Goor en Enschede. Toen haar laatste vriend stierf
keerde ze terug naar Markelo, naar de Weverskamp.
Johanna wordt herinnerd als een gulle oma. Ze wilde
er goed verzorgd bij lopen, van alles op de hoogte zijn
en was niet makkelijk van haar mening af te brengen.
Pas in het laatst was ze na een val wat onzeker. Op
20 maart was de afscheidsdienst in het dienstgebouw,
waarna de begrafenis plaats had op het Markelose
kerkhof.

VAKANTIE
Van 23 april t/m 7 mei heb ik vakantie. Omdat de periode naar de zomervakantie dit jaar lang voor mij is,
neem ik even een ‘break’ in het voorjaar. In dringende
gevallen zal ds. Dijkstra mij vervangen. Vanaf maandag 8 mei hoop ik weer beschikbaar te zijn voor de
gemeente.

Op 16 maart overleed Jenneken Holstege-Wolters
van de Kluunvenneweg 1 onverwacht in haar slaap.
Op 14 juni 1928 is ze geboren op een boerderij buiten
Holten, waar nog drie broers woonden. Later verhuisden ze naar een boerderij aan de Borkeldweg. Van
daaruit trouwde ze in 1952 met Willem Holstege na
vijf jaar verkering.. Ze kregen twee zoons, van wie er
een trouwde. Het vroege verlies van de schoondochter en later nog een doodgeboren kleinkind van de
tweede gaven verdriet, maar Jenneken was iemand,
die de schouders er onder zette. Ze hield van dieren
en was er snel bij, wanneer er lammetjes waren geboren. Haar dagritme is samen te vatten in poetsen,
breien en voeren. Als ze wat te doen had, dan was ze
het beste te pas. Van de paar bezoekjes bij hen thuis
zal ik niet het blokje kaas vergeten, dat ze steevast
als iets extra's serveerde. Op 21 maart namen we in
het dienstgebouw afscheid van een lieve, zorgzame
vrouw. Daarna begaven we ons naar de Markelose
begraafplaats, waar we haar lichaam te ruste hebben
gelegd.

TENSLOTTE
Tussen Pasen en Pinksteren is de kleur van het kerkelijk jaar wit, de kerkelijke feestkleur. Daarom hangen de witte kleden aan kansel en lezenaar, ligt het
witte kleed over de avondmaalstafel en draagt de predikant de witte stola. In deze weken raken we als kerk
niet uitgesproken en uitgezongen over de vrolijke
boodschap van Pasen! De gemeente wordt opgeroepen om, juist in een dikwijls zo donkere wereld, de lofzang gaande te houden…
U doet toch ook mee? Uw stem ontbreekt toch niet,
als de lof van de Levende gezongen wordt? Ook al is
het om u heen donker, de lofzang maakt ons open
voor het licht!
“Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.” (Gezang 223)

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: hoverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
H. Overdijk
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lening (o.a. in samenwerking met stichting "de Hoop”
in Dordrecht).
Werken aan het verslavingsprobleem zelf staat centraal. Van de verslaafde wordt maar één ding verwacht: een oprecht verlangen om van de verslaving af
te komen.
"Nieuw begin" is o.a. actief in Almelo, Daarle, Den
Ham, Goor, Hellendoorn, Holten, Markelo, Nijverdal,
Rijssen, Vriezenveen, Vroomshoop en Wierden.

Kerkenraad
UIT DE KERKENRAAD
- Naast de gebruikelijke punten zoals het verslag van
de vorige vergadering, de ingekomen post en de
evaluatie van de kerkdiensten uit de afgelopen
periode staat de kerkenraad stil bij de vacatures die in
de diverse college’s per 1 januari 2008 ontstaan. (De
gemeente wordt nog steeds opgeroepen namen
hiervoor in te dienen bij de scriba!)
- Er wordt gesproken over een mogelijke manier om
de namen van de gedoopte kinderen en de namen
van de overleden gemeenteleden in het kerkgebouw
te bewaren. Geopperd wordt dat er misschien een
soort ‘gedachtenis tafel’ ergens in de kerk geplaatst
kan worden, waarop twee boeken liggen. In het ene
worden de namen van de gedoopte kinderen
geschreven, in het andere de namen van de
gemeenteleden die overleden zijn. Dit idee wordt
verder onderzocht…
- Het college van kerkrentmeesters presenteert de
jaarrekening 2005 en de begroting 2007. De kerkenraad kan met genoegen constateren dat er een verantwoord en solide financieel beleid wordt gevoerd.
Kerkrentmeesters: dank! (O.)

De eindcollecte in de dienst van 29 april is bestemd
voor het werk van stichting "Nieuw begin".
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Jeugd- en Jongerenwerk
KINDERNEVENDIENST:
LEIDING GEZOCHT
Elke zondag wordt er voor kinderen van 4 tot 12 jaar
een aparte dienst gehouden tijdens de preek van de
zondagmorgendienst. We zijn dringend op zoek naar
enthousiaste mensen die ons willen helpen. Tijdens
de kindernevendienst krijgen de kinderen de uitleg
van de preek op hun eigen niveau te horen,
ondersteund met een spel of een knutselwerk. Twee
keer per jaar is er een project rond de kerst- en de
paastijd. Daarnaast wordt er meegewerkt aan
gezinsdiensten en de startzondag. Vindt u het leuk om
met kinderen te werken en eens achter de schermen
te kijken van de kerk, neem dan contact op met een
van de leiding of bel met Aafke Dijkstra-van der Veen
(tel. 361238) of met Martine Pleijsier-van Rees (tel.
363361).

Diaconie
Vakantieweek F.D. Roosevelthuis
Ook dit jaar nemen twee gemeenteleden deel aan de
Twenteweek die gehouden wordt van 21-28 april in
het F.D. Roosevelthuis. Het Roosevelthuis is gelegen
tussen Doorn en Driebergen op het landgoed Hydepark.
De Twenteweek wordt georganiseerd door diaconieën
van verschillende Twentse kerkelijke gemeenten. De
week heeft als doel om mensen die zelfstandig moeilijk op vakantie kunnen een fijne week te bieden. De
begeleiding en verzorging van de deelnemers is in
handen van deskundige vrijwilligers. In de Twenteweek staan er tal van leuke activiteiten op het programma.
De eindcollecte in de dienst van 15 april is bestemd
voor de Twenteweek.
Wij wensen de deelnemers alvast een fijne week toe!

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

Stichting Verslavingszorg Nieuw Begin NoordWest-Twente

12 April 2007
26 April 2007
10 Mei 2007

Verslaafd? Maak een nieuw begin!
Wie verslaafd is, heeft niets te kiezen. Je “moet” eraan toegeven. Een ramp voor jezelf en voor de mensen in je omgeving. Je voelt jezelf eigenlijk niet volledig mens als je niets te kiezen hebt. Sterker nog: zo
heeft God de mens niet bedoeld. Er moet een nieuw
begin mogelijk zijn.
Daarom biedt de stichting "Nieuw begin" hulp aan
verslaafden en de mensen om hen heen.

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

Een spiegel maken
Werken met kralen
Een boekenworm maken

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…………………

“Nieuw begin" is een christelijke organisatie, die zorgt
voor een luisterend oor en voor professionele hulpver4

gebaseerd op dit vorig jaar gepubliceerde gnostieke
geschrift. We komen om 20.15 uur bij elkaar op
Wansink 25, bij de fam. Wassink. MD
9 TOT 12 JAAR
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:
Wanneer?

Algemeen

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

Slotavond Hervormde Vrouwenvereniging
Hier leest u alweer het berichtje voor de slotavond van
het seizoen 2006/2007 van de Hervormde Vrouwenvereniging.
De avond is op donderdag 19 april a.s. om 20.00 uur
in het Dienstgebouw.
Ook vanavond hebben we weer een bijzondere gast
in ons midden en wel:
Diet Gerritsen, u allen beter bekend als Fenna
Wildspieker (uit de serie “Van Jonge Leu en Oale
Groond”) uitgezonden door RTV Oost.

programma
12 April 2007
26 April 2007
10 Mei 2007

Creatief met bloemen
Placemat maken
Een potloodhouder maken

Groetjes Margot, Joanne en Madieke

Voor de pauze vertelt ze en geeft uitleg over de serie
“Van Jonge Leu en Oale Groond”.
Ook is zij een actrice in muziekproducties en sopraan
in het koor van de Nationale Reisopera.

Zondagsschool
Op het moment dat dit stukje geschreven wordt zijn we druk bezig met de voorbereidingen
van het Paasontbijt op eerste paasdag. De kinderen
uit Elsen zijn druk bezig een stukje aan het instuderen
over de gebruiken bij Pasen. De palmpasenoptocht,
het paasvuur, de paaseieren maar natuurlijk ook het
verhaal waar het eigenlijk over gaat. Namelijk dat Jezus is opgestaan en dat iedereen mag weten dat hij
leeft! De kinderen uit Stokkum zijn begonnen met het
beschilderen van de eierdopjes die na afloop van het
ontbijt door iedereen mogen worden meegenomen.
De kinderen van het dorp mogen even uitrusten van
hun toneelstukje welke ze tijdens de laatste gezinsdienst hebben uitgevoerd en wat er overigens heel
goed uitzag!
Het belooft dus weer een verrassende morgen te
worden waarbij iedereen van harte welkom is.

Na de pauze zal ze een programma brengen met vertaald werk van Willem Wilmink.
Willem Wilmink heeft veel repertoire uit de klassieke
zang, opera, operette en liederen vertaald in het Nederlands. Samen met de pianiste Bernadette van Agt
zal ze ons daar een selectie uit laten horen, evenals
wat nieuw geschreven materiaal uit de “Pathmos prinses” en de “Meralda”.
Het belooft dan ook een bijzondere avond te worden
waar in u kennis kunt maken de muziekkant van Diet
Gerritsen.
Het bestuur heeft geprobeerd om weer voor elk wat
wils te brengen, in het afgelopen seizoen en we hopen dan ook dat dit is gelukt. Vanaf deze plaats wensen we u allen een goede zomer toe en zeggen
graag: “tot ziens in september bij de Hervormde Vrouwenvereniging”.

Op het moment dat u dit stukje leest hebben we het
Paasontbijt al achter de rug. We hopen dat ook dit
jaar een groot aantal mensen de weg naar het dienstgebouw heeft gevonden om samen met de Zondagsschool het paasfeest te vieren. Dat jong en oud samen onder het genot van o.a. een heerlijk gekookt eitje hebben genoten van het spel en de liederen van
de kinderen en we kunnen terugkijken op een fijne
viering.
Zondagsschool Markelo

Reisje Hervormde Vrouwenvereniging.
Ons jaarlijks reisje is op dinsdag 8 mei a.s. We vertrekken om 7.45 uur vanaf het Beaufortplein.
Deze keer brengen we een bezoek aan de provincie
Noord Brabant. Daar aangekomen brengen we een
bezoek aan het “Schoenen- en Leermuseum” in
Waalwijk, waar we worden ontvangen met koffie met
een “Halve Zool”.
Aansluitend brengen we een bezoek aan de leerlooierij uit 1870, de schoenfabriek uit 1930 en een collectie
leren gebruiksartikelen.
Rond de middag vervolgen we onze reis naar restaurant “De Hooikar” in Gilze, waar we een uitgebreide
koffietafel krijgen.

Gespreksgroepen
JUDASEVANGELIE
Op 17 april gaan we ons als gespreksgroep 'Rondom
de Zonneweg' bezighouden met het Judasevangelie.
Een voorschot hierop hebben we 23 maart gemaakt,
toen we keken naar een toneeluitvoering in Holten,
getiteld: Een man genaamd Judas. Dat stuk was

Na de lunch gaan met de bus door het safaripark de
Beekse Bergen. Vanuit de bus en met uitleg van een
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gids kunt u genieten van de wilde dieren die hier rond
lopen.

een gemeente-avond. Het spel bevat 300 vragen en
opdrachten in zes categorieën

Hierna rijden we terug via Hoenderlo, waar we gaan
genieten van een heerlijk diner. Daarna rijden we terug naar Markelo.

- Thema Nationale Bijbelzondag
De Nationale Bijbelzondag die op 28 oktober wordt
gehouden heeft als motto ThuisKomen. Dit geeft een
bijzonder accent aan het thema van de Bijbel10daagse De vreemdeling en de Bijbel.

Als u mee wilt kunt u zich nog opgeven t/m 19 april bij
Hillie Groothaar tel:0547-361821.
We hopen op mooi weer dan belooft het weer een gezellige dag te worden.

- Hebreeuws/Nederlandse Tanach
Op 19 april ontvangt burgemeester Job Cohen van
Amsterdam het eerste exemplaar van de Hebreeuws/Nederlandse Tanach.
In deze uitgave staan de Hebreeuwse en Nederlandse tekst van het Oude Testament naast elkaar.
- Uitbreiding van de NBG-folderserie
Met twee kerkelijke feesten in het vooruitzicht, breidt
het Nederlands Bijbelgenootschap de prachtige folderserie uit met twee nieuwe folders. De eerste over
het Paasfeest, met teksten rondom de opstanding van
Jezus; de andere gaat over Pinksteren. Beide folders
bevatten een aantal bijbelteksten en zijn aangevuld
met een bijpassend gedicht. Ook is een afbeelding
van een prachtig schilderij opgenomen.

Info-berichten
Door het Ned. Bijbelgenootschap worden periodiek
aan leden van de werkgroep en belangstellenden de
z.g. Info-berichten digitaal toegezonden.
Onderstaand vindt u een samenvatting van de recent
uitgegeven Info-berichten.
Voor informatie betreffende de uitgebreide versie gelieve u contact op te nemen met de voorzitter van de
werkgroep, mevr. D. Rozendom-Goorhuis, tel.
362171.

- Live tot tell
The Quench, powered by het NBG heeft een programma ontwikkeld voor jeugdkerken en jongerendiensten: ‘LIVE TO TELL’. Het pakket bestaat uit videoboodschappen van (nu nog) vier bijbelfiguren. Deze bijbelfiguren zijn in een hedendaagse context verfilmd. Een NBG-spreker laat in een ‘preekje‘ zien hoe
het eeuwenoude verhaal voor jongeren nu nog steeds
relevant is. In het programma is veel aandacht voor
de Jongerenbijbel.

- CeesJan Visser directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap
Sinds 1 februari 2007 is Cees Jan Visser (1949) directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap. Visser
heeft veel ervaring op het 'snijvlak van samenleving
en kerk'. Hij was docent op een hbo-instelling, stafmedewerker bij het Catechetisch Centrum in Kampen
en uitgever/manager bij uitgeverij Kok. De laatste jaren werkte hij als hoofd van het Regionaal Dienstencentrum van de Protestantse Kerk

- 2006 productief jaar voor bijbelvertalen
Er zijn in 2006 drie complete bijbelvertalingen uitgekomen, in het Chisena (Malawi), in het Tarako (Taiwan) en in het Náhuatl (Huasteca, Oost-Mexico).
Daarnaast verscheen in 30 andere talen voor het
eerst het complete Nieuwe Testament. Op dit moment
is er in 2.426 talen op zijn minst één bijbelboek te lezen. Wereldwijd zijn er ongeveer 6.700 levende talen.

- BibleDate leert jongeren nadenken over de Bijbel
De eerste reacties van leerlingen en docenten op het
project BibleDate van het NBG zijn positief.
‘Het programma gaat heel snel. Er zit heel veel in en
ze letten goed op. Een prima start als je nog niet zo
veel van godsdienst of de Bijbel weet. Ze leren ook
echt erover nadenken’, aldus een leraar.

- Bijbelse strip
Het bijbelgenootschap van Egypte heeft het afgelopen
jaar een grote actie gehouden om zoveel mogelijk
schoolkinderen van een bijbels stripboek te voorzien.
Ook hebben veel families die in armoede leven een
complete, mooi geïllustreerde kinderbijbel gekregen.
Er zijn in totaal 117.000 bijbelse stripboeken van het
Nieuwe Testament uitgedeeld en 98.000 complete
kinderbijbels.

- Eerste Bijbel voor de zorg voor Balkenende
De Bijbel voor de zorg is bedoeld om iedereen in de
zorg te ondersteunen met levensvragen en bevat de
complete tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling met extra leeswijzers over vragen rond ziekte, lijden, genezing, kracht, hoop, leven en sterven .Het eerste
exemplaar werd overhandigd aan premier Balkenende.

Werkgroep Markelo

- Bible Battle
Sinds kort bestaat er nu ook een bijbels ‘Party en Co’
met de naam BibleBattle Het spel is geschikt voor
jong en oud en kan gespeeld worden op bijvoorbeeld
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OPENKERKDAGEN

ma 9 apr
2e paasd.
di 10 apr

Johannes 20:1-10

Zien en geloven

Johannes 20:11-18

Maria ziet de Heer

wo 11 apr

Hosea 6:1-3

Terug naar de Heer

do 12 apr

Jesaja 54:4-14

vr 13 apr

Jesaja 55:1-11

za 14 apr

Sefanja 3:14-20

Jeruzalem mijn bruid
Dorst gelest, honger
gestild
Houd moed, Jeruzalem

zo 15 apr

Johannes 20:19-31

Geloof!

ma 16 apr

Psalm 81

Vermaning

di 17 apr

Lucas 24:13-35

Samen op weg
Wonderen rond de
apostelen

vr 20 apr

Handelingen 5:1226
Handelingen 5:2742
Handelingen 6:1-7

Groei van de gemeente

za 21 apr

Johannes 10:1-10

Ik ben de deur

zo 22 apr

Johannes 10:11-16

Ik ben de goede herder

ma 23 apr

Psalm 33

di 24 apr

Handelingen 8:1-13

Trouw
Filippus en Simon de
magiër
De heilige Geest is niet te
koop

wo 18 apr
do 19 apr

wo 25 apr
do 26 apr
vr 27 apr
za 28 apr
zo 29 apr
ma 30 apr
di 1 mei
wo 2 mei
do 3 mei
vr 4 mei
za 5 mei
zo 6 mei

Handelingen 8:1425
Handelingen 8:2640
Handelingen 9:1-9
Handelingen 9:1019a
Handelingen 9:19b31
Handelingen 9:3243
Psalm 100
Handelingen 10:123a
Handelingen
10:23b-33
Handelingen 10:3448
Handelingen 11:118
Handelingen 11:1930

Strijd tegen God?

12, 19, 26 juli, 2, 9, 16 augustus.
“JEUGD EN KERK, VERLEDEN EN TOEKOMST”.
Ook in de zomervakantie van 2007 zal onze Martinuskerk weer zes donderdagochtenden geopend zijn. Het
orgel zal dan door verschillende organisten bespeeld
worden, de handwerkgroep zal er zijn en ook een
boekenmarkt. Verder is er het idee om een mooie selectie te laten zien van werkstukken die door kinderen
op de basisschool, zondagsschool, kindernevendienst
en jeugdclub gemaakt zijn.
Langs deze weg willen we ook graag uw medewerking vragen bij het verzamelen van kinderleesboeken
die u als kind op zondagsschool kreeg bij het kerstfeest. Omdat dit al vele jaren het cadeau is met kerst,
hopen we dat ze misschien nog ergens bij u thuis in
een kast liggen. Mocht u nog van deze leesboeken
hebben en wilt u ze uitlenen voor de openkerkdagen
dan horen wij het graag, zodat we er een tentoonstelling van kunnen maken.
Hopelijk kunt u ons hierbij helpen.

De schrift begrepen
Saulus geroepen
Ananias laat Saulus zien
Saulus verkondigt
Een einde aan ziekte en
dood
Uitbarsting van vreugde
Visioenen van voedsel
Geen onderscheid

Voor informatie of aanmelden van boeken:
Commissie Openkerkdagen:
Hermien Nijland
tel. 0547-361952
Gerry Berendsen
tel. 0573-221344
Peggy v. Til
tel. 06-28303001
Jacqueline Gootjes
tel. 0547-362536

Getuigenis en doop
Tot inzicht gekomen
Christenen in Antiochië

ma 7 mei

Psalm 98

De aarde zingt God lof

di 8 mei

Joël 1:1-14

Platgeslagen

wo 9 mei

Joël 1:15-20

Angst voor de ondergang

do 10 mei

Joël 2:1-11

Verpletterende opmars

vr 11 mei

Joël 2:12-17

Genade afsmeken

za 12 mei

Joël 2:18-27

zo 13 mei

Johannes 9:1-12

CSURGÓ
Uitwisseling MARKELO – CSURGÓ (HONGARIJE)
Zoals U uit voorgaande berichten hebt gelezen en gehoord, hebben wij als kerkelijke gemeente een uitnodiging ontvangen om een bezoek te brengen aan
Csurgó in Hongarije.
Reeds meer dan 15 jaar hebben wij contact met diverse gezinnen aldaar en wij willen graag gehoor geven aan deze uitnodiging.
Hiervoor hebben we het volgende plan gemaakt:
De reis zal worden gemaakt in de periode van donderdag 5 juli t/m dinsdag 10 juli, tevens datum van terugreis.
Het is de bedoeling om per vliegtuig naar Budapest te
reizen en daarna verder met de trein of bus naar

Belofte van herstel en
zegen
Genezende aanraking

ma 14 mei

Johannes 9:13-23

Argwaan bij de Farizeeën

di 15 mei

Johannes 9:24-38

Ziende blind

wo 16 mei

Psalm 47

Hoog is hij verheven
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Csurgó. In Csurgó verblijven we bij gastgezinnen en
maken daar diverse uitstapjes.
Op Zondag werken we mee aan de kerkdienst en
waarschijnlijk zullen we tevens een klein project uitvoeren.
De kosten van de reis worden geraamd op ca € 200,per persoon. In Csurgó zelf zijn er geen kosten; alleen
zakgeld.
Ouderen zowel als jongeren zijn van harte welkom.
Ook als gezin met wat oudere kinderen kunt u natuurlijk deelnemen. In Csurgó is ook veel jeugd die kerkelijk actief is.
Opgave voor deze reis moet uiterlijk op 20 april a.s.
hebben plaatsgevonden want we moeten op tijd de
reis bespreken.
Voor inlichtingen en opgave kunt U terecht bij:
Gerrie Berendsen
0573 221344
Margot Oostdijk
363966
Getty Eggink
362470
Marten Dijkstra
361238
Jorit Zandvoort
361302
Ria van Bolhuis
361816

het trilt in heel de kosmos;
jouw daad als tegenwicht
geeft net die andere wending;
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je loslaat wat God niet behaagt.
En de wereld ademt op
als je doet wat liefde vraagt.
(uit nieuwsbrief Kerkinactie)
Uw oude mobieltje is geld waard voor Kerkinactie!
In Nederland zijn volgens onderzoek meer
dan 16 miljoen mobiele
telefoons in omloop. En
er komen er steeds
meer bij: mensen krijgen iedere paar jaar bij
hun abonnement een
nieuw mobieltje. Veel
oude mobieltjes liggen
dus ongebruikt in de keukenla.
Niet waardeloos
Deze ongebruikte mobieltjes zijn niet waardeloos: integendeel. Kerkinactie krijgt voor veel mobieltjes
(werkend en niet werkend) maximaal € 4,50. Geld dat
we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een
nieuwe toekomst te geven.
Milieuverantwoord
De ingezamelde mobieltjes worden door ReCell nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht.
Ze worden ondermeer in Afrika en Azië op de markt
gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’ netwerk en er veel vraag is
naar de goedkopere recycle toestellen. Niet meer te
repareren mobieltjes worden milieuvriendelijk verwerkt.
Helpt u mee?
U kunt uw oude mobiele telefoon en/of PDA (elektronische zakagenda) inleveren in de inzamelbox achter
in de kerk en in het dienstgebouw.

Invloed
De vinger die je uitsteekt;
de dingen die je zegt;
gedachten die je koestert;
de zaak waar voor je vecht;
de bloemen die je uitdeelt;
de blik op je gezicht
't bepaalt wat je teweegbrengt
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.

Postzegel- en kaartenactie.
Sinds een flink aantal jaren loopt de inzameling van
postzegels en briefkaarten. De opbrengst van deze
inzamelingsactie is bestemd voor de zending.
Dankzij de vele vrijwilligers in het hele land is het een
goedlopende actie. Ingezamelde postzegels worden
verhandeld via een aantal verkoopadressen in Nederland. Ingezamelde kaarten worden gesorteerd en aan
verzamelaars verkocht op beurzen.
In 2006 is de opbrengst van de kaarten meer dan
€ 17000 en van de postzegels meer dan € 14000 geweest. Een prachtig resultaat.
Sinds kort zijn ook telefoonkaarten welkom.
.
Voor het waterproject in Kameroen is € 270 overgemaakt.

Het mailtje op de website;
de koffie die je drinkt;
het ene glaasje minder;
het liedje dat je zingt;
de giro die je uitschrijft;
't persoonlijke gedicht
't bepaalt waar je naar toe gaat:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is.
De toegewijde aandacht;
't vertrouwen dat je geeft.
de eenvoud van je handelen;
het voelen dat je leeft;
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Giften Bloemendienst
Hr D. € 5 / fam E. € 10 / Mevr J.O. € 10 / Hr H. € 10
H.F. € 10 / Mevr A.B. € 10 / Hr W. € 10
Waar?
Voor al uw
Aantal
Info
Email:

zetten om ‘de droom van vele handen’ te verwezenlijken?
In de droom van Paulus
Zoals Paulus overstak naar Macedonië, kunnen ook
gemeenten contacten leggen met kerken en part-ners
via Kerkinactie Interactief. Een Bijbelse visie, ervaringsverhalen en praktische ideeën! Een work-shop
voor wie nog maar over Kerkinactie Interactief nadenkt, én voor wie overweegt om er zo snel mogelijk
mee in zee te gaan. Juist omdat het kansen biedt om
de gemeente nadrukkelijker bij het werk ‘in den
vreemde’ te betrekken.

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

Droom en werkelijkheid

Dromen en gezichten zien
De vergaderruimte verlaten, mensen ontmoeten.
Werkelijk gezichten zien. Ontdekken wat er achter
‘een gezicht’ kan schuilgaan. In de ontmoeting kunnen
we geraakt worden en geïnspireerd worden om onze
droom van een leefbare wereld voor iedereen, te willen verwezenlijken. In deze workshop draait het ook
om praktische handvatten om tot daadwerkelijke
‘ontmoeting’ te komen.

Diaconale Ontmoetingsdag op 14
april a.s. in Apeldoorn
De Protestantse Dienstencentra
van Overijssel-Flevoland en Gelderland organiseren de Diaconale Ontmoetingsdag (voorheen de Lunterense Dagen).
Deze wordt gehouden op zaterdag 14 april a.s. in
kerkgebouw De Drie Ranken in Apeldoorn (Eglantierlaan 202).

Opgave voor deze Diaconale Ontmoetingsdag kan via
de uitnodiging die aan de diaconieën verzon-den is,
maar ook via de website van Kerk in Actie
(www.kerkinactie.nl). Bijdrage in de kosten (incl. koffie, lunch): € 15,-. Op wie zich heeft opgegeven wordt
gerekend. U ontvangt geen nader bericht.
Heileen Holman, PDC Overijssel-Flevoland
(0572) 346825, h.holman@pkn.nl

Deelname staat open voor diakenen én ieder die het
‘diaconale’ karakter van de gemeente ter harte gaat!
Vernieuwing in het werk van de kerk, ook dat wat gericht is op de samenleving, wordt vaak in gang gezet
door mensen die dúrven dromen… en gaandeweg
worden dan kloven tussen ‘ideaal’ en ‘praktijk’ overbrugd. Zo worden dromen, werkelijkheid. Gebeuren
grote en kleine ‘wonderen’.

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
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. 361402
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 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 14 mei 2007.
Inleveren kopij vóór vrijdag 4 mei 2007 liefst via Email:
kerkblad@pkn-markelo.nl
of op het kerkelijk bureau via een diskette.
Kerkenraad:
Praeses: 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
email: kerkburo-markelo@hetnet.nl
Administratie:
Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083
Betaalnummers College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153
Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327
Rekeningnummer Verjaardagfonds:
Postbank: 274790

Tijdens onze Diaconale Ontmoetingsdag in De Drie
Ranken staan we stil bij onze dromen, onze Bron en
bronnen, het vuur en onze beweegredenen, en van
daaruit komen we gaandeweg bij de praktijk.
In de ochtend staan geloof en ‘de spirit’ centraal, ’s
middags zijn er een vier- of vijftal workshops waar- op
aan het begin van de ontmoetingsdag kan worden ingetekend:
Diaconale gemeente zijn
Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een feit. Een mogelijkheid om de
‘diaconale gemeente’ zichtbaar te maken. Als voorbeeld kijken we naar één van de prestatievelden van
de WMO: ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Op welke manier kan de diaconie de gemeente daarbij inschakelen? Waar liggen aangrijpingspunten en hoe verhouden ‘droom’ en ‘werkelijkheid’ zich daarbij?
Werving van nieuwe vrijwilligers, ambtsdragers
We dromen van vele handen die het werk van de kerk
dragen. De praktijk is vaak weerbarstig. Hoe werven
we nieuwe diakenen? Komen we de juiste mensen op
het spoor? Waar aan te denken als het gaat om ‘gavengericht werven’? Welke kwaliteiten zijn nodig? En
wat bieden we nieuwe mensen? Welke stappen zijn te
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