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GEEN PLAATS!                

“En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond Hem 
in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat 
voor henlieden geen plaats was in de herberg.” (Lucas 
2: 7 SV) 
 
Over het Kerstfeest wordt verschillend gedacht. Er is 
zelfs een theoloog, die dat hele Kerstfeest het liefst wil 
afschaffen, omdat dit feest, anders dan Pasen en 
Pinksteren, geen Joodse wortels of parallellen heeft. In 
het Kerstfeest kun je, naast bijbelse voorstellingen,  
een mix onderscheiden van resten van het geloof van 
onze Germaanse voorvaderen, van volksgeloof, en, 
zeker de laatste decennia, van ongebreidelde com-
mercie. Er is geen christelijk 
feest dat zo van zijn heiligheid 
beroofd is dan het Kerstfeest. 
Tijdens de donkere dagen van 
december maken de goden van 
commercie, consumptie en 
winstbejag overuren, maken ze 
zich ongegeneerd groot en 
breed. 

 
Toch zouden de meeste men-
sen het Kerstfeest niet graag 
missen! Voor veel van ons is 
het een hoogtepunt in de fami-
liesfeer, en ook in de kerk is het 
nog steeds een feest dat zijn duizenden verslaat. Ik 
denk dat het Kerstfeest afschaffen, omdat het meer 
heidense dan Joodse wortels heeft, toch geen goed 
idee is. Want dit feest heeft ons wel degelijk iets te ver-
tellen! 
 
Er is voor het Christuskind geen plaats) Dat ene re-
geltje uit het Lucas evangelie is al een gelijkenis op 
zich. Wanneer God wil komen, wacht Hem geen harte-
lijk welkom. Hij is blijkbaar geen graag geziene gast. 
Het gaat Lucas niet om de romantiek van de armzalige 
geboorte, maar om het feit dat er in onze wereld, in on-
ze cultuur, in ons (?) hart géén plaats is voor God. We 
moeten Hem niet, we kunnen niets met Hem aanvan-
gen, Hij past niet in ons wereldbeeld) We kunnen ons 
er wel schijnheilig over verbazen dat er in Europa zo 
weinig overgebleven is van kerk en christelijk geloof, 

dat ene regeltje uit Lucas onthult vlijmscherp  dat men-
sen (Joden, Grieken, Nederlanders, Protestanten, Ka-
tholieken en ga maar door) geen behoefte hebben aan 
een God die hun wereld binnenkomt. Het evangelie 
vindt bij de normale mens geen gehoor! De boodschap 
is mensen te min, daar kunnen ze heel goed zonder!  
 
Er is voor het Christuskind geen plaats) Soms vrees 
ik: óók in de kerk niet! Jezus is een probleem gewor-
den. Met een ‘god’ die de continuïteit van de cyclus 
van zaaien en oogsten waarborgt, met een ‘god’ die 
als een onpersoonlijk beginsel de werkelijkheid door-
desemt, met een ‘god’ geschapen naar ons beeld en 

onze gelijkenis, met zo’n 
‘god’ hebben veel mensen 
blijkbaar geen moeite. Er 
‘moet’ immers wel iets zijn, 
menen veel mensen)  
 
Maar een God, die in de 
gestalte van een weerloos 
mensenkind naar de aarde 
komt, die machteloos mee 
lijdt, die de grondeloos die-
pe breuk tussen Hemzelf 
en de mens, tussen God en 
jou & mij, in zijn lijden en 
sterven zélf dicht, zo’n God 

is toch een aanstoot en een dwaasheid, daar kun je als 
ontwikkeld mens niet meer in geloven, zélfs in de kerk 
niet) Een God die alle macht en eer en glorie aflegt is 
moeilijk voor te stellen) 
 
Dus: geen plaats – voor Christus is geen plaats) Toch 
zal Hij ook voor ons geboren moeten worden. Buiten 
Hem om komen we allicht bij allerlei ‘goden’ terecht)  
Echter niet bij de God die een Vader, die ‘Abba’, voor 
ons wil zijn! 
 
H. Overdijk 
 

De redactie wenst u 
goede kerstdagen en 
een gezegend 2008
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Kerkdiensten 

 
Zondag 16 december, derde advent 
10.00 uur  ds. H. Overdijk 
collecte: orgelfonds 
19.30 uur  ds. M. Dijkstra, volkskerstzang 
  m.m.v. de fanfare 
collecte: onderhoudsfonds 
 
Vrijdag 21 december 
19.30 uur kerstviering zondagsschool 
 
Zondag 23 december, vierde advent  
10.00 uur  drs. E. Baggerman-van Popering 
collecte: diaconie  
 
Maandag 24 december 
15.00 uur Anholtskamp ds. H. Overdijk 
  kerstviering 
collecte: diaconie 
19.30 uur  Martinuskerk ds. H. Overdijk 
  kerstgezinsdienst m.m.v. Enjoy 
collecte: Commissie Themadiensten 
22.30 uur Martinuskerk ds. M. Dijkstra 
  kerstnachtdienst m.m.v. kerkkoor 
collecte: kerkblad 
 
Dinsdag 25 december, kerst 
10.00 uur  ds. H. Overdijk, m.m.v. kerkkoor 
collecte: weeskinderen Ethiopië 
 
Zondag 30 december 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
collecte: diaconie en kerk 
 
Maandag 31 december: geen kerkdienst! 
 
Zondag 6 januari, bevestiging ambtsdragers  
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
collecte: kerk 
 
Zondag 13 januari 
10.00 uur  Martinuskerk       drs. E. Baggerman- 
                             van Popering 
collecte: kerk 
10.00 uur  Stokkum  ds. H. Overdijk 
collecte: kerk 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK 
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas en kin-
dernevendienst. In Elsen en Stokkum is er dan zon-
dagsschool, net als in het dorp (dienstgebouw). In de 
kerstvakantie is er geen zondagsschool. Elke derde 
zondag van de maand is er jeugdkerk voor 12 tot 16-
jarigen, eveneens in het dienstgebouw.  
 
KOFFIE-INLOOP-MORGEN 
Elke donderdagmorgen is er tijdens de markt gelegen-
heid om anderen te ontmoeten in het dienstgebouw bij 
een kop koffie of thee. U bent van harte welkom. 
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
Ik begin met een terugblik: Op 25 november hebben we 
50 namen afgelezen van gemeenteleden, die in het af-
gelopen kerkelijke jaar vanuit de kerk zijn begraven of 
gecremeerd. Dat gebeurde op een ingetogen, sobere 
wijze. We hopen dat het als positief is ervaren, evenals 
de verwijzing naar nieuw leven voorbij de 'doodsrivier'. 
Op het kerkelijk bureau ligt de volledige lijst van na-
men.  
De dopelingen van 2 december waren Jurre Wes en 
Lotte Wessels.  

Op 3 februari is de eerstvolgende doopgelegenheid 
gepland. Belangstellenden kunnen zich richten tot ds. 
Overdijk. 
Gedurende de adventsperiode steken we aan het begin 
van de dienst steeds een nieuwe kaars aan, waarbij we 
een kaarsenlied zingen op een bekende melodie. In de 
kerk is een kerststal geplaatst, die steeds verder zal 
worden aangekleed tot het voltooid is met kerst. Naast 
de stal worden bijbelse figuren geplaatst, die elk op ei-
gen wijze een rol spelen in het kerstverhaal: de priester 
Zacharias, zijn vrouw Elisabeth en Maria, de moeder 
van Jezus. 
Op 16 december houden we 's avonds een ouderwetse 
volkskerstzang. Dat betekent volop zang en muziek 
met bekende kerstnummers. De fanfare begeleidt de 
liederen. Er worden advents- en kerstliederen gezon-
gen uit het liedboek van de kerken, zondagsschoolre-
pertoire en meezingers als 'Jingle bells' en 'We wish 
you a merry Christmas'. Het laatste nummer ook met 
een Nederlandstalig refrein.  
Omdat het Markelo's mannenkoor op zaterdagavond 
22 december een kerstconcert geeft, is de zondags-
school met hun kerstviering uitgeweken naar vrijdag, 
de 21

ste
. De kerk mag vol worden met kinderen, ou-

ders, grootouders en andere belangstellenden.  
Op vierde advent begroeten we Eline Baggerman-van 
Popering uit Geesteren, die stage heeft gedaan in onze 
gemeente. Op 24 december wordt er met ouderen in 
de Anholtskamp een kerstviering gehouden. En wat is 
kerstfeest zonder een kerststal en een feestelijk stuk 
krentenbrood?  
Voor gezinnen met kinderen is er na de viering van de 
zondagsschool nog een tweede kans om een kind-
vriendelijk kerstfeest mee te maken, en wel op 24 de-
cember, 's avonds om half acht. De uitvoering is in 
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handen van de Commissie Themadiensten. Ongeveer 
een kwartier voor aanvang van die dienst is er samen-
zang. Dat geldt ook voor de kerstnachtdienst en de 
dienst op kerstmorgen. Op eerste kerstdag zijn kinde-
ren en hun papa's en mama's opnieuw van harte wel-
kom. In de kindernevendienst wordt een kerstverhaal 
verteld. Het eigen kerkkoor onder leiding van Marjan 
Klaasen met begeleiding van Roel Praas op de piano 
doet dan mee, net als in de kerstnacht. Omdat Oudjaar 
meteen op de laatste zondag van het jaar volgt, heb-
ben we besloten om de gebruikelijke middagdienst te 
laten vervallen. We verwachten namelijk weinig be-
langstelling, terwijl er op 30 december net zo goed kan 
worden stilgestaan bij de afsluiting van een tijdvak.  
Elkaar een goed nieuwjaar toewensen kan in het dorp 
op 6 januari en in Stokkum op 13 januari. Zonder 
nieuwjaarsrolletjes is dat natuurlijk niet compleet. Om-
dat verschillende ambtsdragers hun termijn er dan op 
hebben zitten, nemen we op 6 januari van hen af-
scheid, terwijl we gelukkig een aantal nieuwe kunnen 
verwelkomen. Hopelijk krijgen we de nog bestaande 
vacatures ook rond. MD 
 

Wijk oord 
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 
Edwin en Karin Nieland zijn op 22 november vader en 
moeder geworden van Robbe Antony Henke. Robbe is 
het broertje van Lara. Langs deze weg willen we de 
ouders feliciteren met hun kind en Gods zegen toe-
wensen. Voor beschuit en muisjes moeten belangstel-
lenden op Scheppel 6 zijn. In één en dezelfde straat 
maken de bewoners dus in korte tijd zowel vreugde als 
verdriet mee. Terwijl de ene een partner moet missen, 
krijgt de ander er een kindje bij. Dat is het leven. Moge 
men in beide gevallen steun ervaren in de aanwezig-
heid van Hem, aan wie wij ons leven te danken heb-
ben. 
 
WIJ GEDENKEN 
Gerritdina Hendrika Hidders – Koldenberg overleed op 
15 november, in de leeftijd van 87 jaar. Sinds ruim een 
jaar was ze weduwe van Gerrit Hendrik Hidders. 
De plek waar ze geboren werd, bleef ze heel haar le-
ven trouw. Hoewel jongste dochter, ze had twee zus-
sen boven zich, zou zij degene zijn die het boerenbe-
drijf in het ouderhuis voort zou zetten. Niet met tegen-
zin! Ze was een boerin in hart en nieren, en bleef ook 
tot in haar laatste dagen geïnteresseerd in het reilen en 
zeilen van het boerenbedrijf. 
In de jaren ’30 kreeg ze verkering met Gerrit Jan Hid-
ders, maar gezien de slechte tijd duurde het lang voor 
ze konden trouwen. Dat gebeurde uiteindelijk in 1943, 
op één van de heftigste oorlogsdagen in deze omge-
ving. Het huwelijk werd gezegend met vijf kinderen en 
Dina en Gerrit Hendrik zouden meer dan zestig jaar 
samen zijn. 

Over haar gevoelens praatte ze niet makkelijk. Noch tij-
dens de jaren dat haar man in Delden was, noch na 
zijn overlijden, noch na de tegenslagen met haar ge-
zondheid van de laatste maanden, over wat het met 
haar deed sprak ze niet, ze wilde de dingen zelf ver-
werken. Ze was een vrouw met een sterke wil. Wat ze 
wilde, gebeurde ook, wat ze niet wilde dus niet. Haar 
geweldige doorzettingsvermogen bleek ook de laatste 
periode van haar leven, toen ze, helemaal tegen de 
verwachting van de artsen in, tóch weer aan het lopen 
kwam. 
Toch zou er van écht herstel geen sprake zijn, haar 
krachten raakten uitgeput. Rustig is ze ingeslapen, weg 
geslapen uit dit aardse leven. 
We waren rondom haar bijeen in het Dienstgebouw, en 
zochten troost bij enkele verzen uit het laatste bijbel-
boek. Johannes vertelt van die nieuwe stad, van het 
hemelse Jeruzalem, de stad van God) Een beeld van 
licht en liefde) Een belofte dat tranen en verdriet niet 
het laatste zijn, maar dat het diepste wat een mens is 
wordt opgenomen in de liefde van God, tot rust, tot ver-
vulling, tot voltooiing mag komen bij Hem. In dat ver-
trouwen hebben wij Dina Hidders uit handen geven, en 
moge dit vertrouwen haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen ook troosten. (O.) 
 
Op 16 november overleed Johanna Petronella ter Hee-
ge-Prenger. Ze was enkele dagen daarvoor in het zie-
kenhuis in Deventer opgenomen. In korte tijd was haar 
conditie snel achteruit gegaan. Jo kwam van Ensche-
de, net als haar man Hennie. Sinds de catechesetijd 
kenden ze elkaar. Zij is altijd leergierig gebleven, bezig 
met vragen. In de tijd dat ze in Assen woonden behaal-
de ze de preekbevoegdheid en was hulpprediker. In 
Markelo zat ze op een gespreksgroep. Ze beschikte 
over humor, maar kon ook ompakken met gevoelens 
van verdriet. Wandelingen met de hond waren een 
mooie uitlaatklep. Haar liefde voor dieren sloot goed 
aan bij het werk van haar man, die in Deventer begon 
als dierenarts, waarbij zij in de apotheek werkte. Jo 
was een familiemens en gek op de kleinkinderen. Eind 
1994 kreeg ze het verlies te verwerken van haar man, 
vorig jaar kwam er het overlijden van een dochter bij. 
Met de overgebleven twee dochters en zoon namen we 
op 21 november in kleine familiekring afscheid op de 
Markelose begraafplaats. Daarna volgde een uitvaart-
dienst in de Martinuskerk. Jo is 86 jaar geworden. 
 
Op 17 november overleed Jantien van Boven-Hut in 
haar woning aan de Koekoekslaan 164, in het bijzijn 
van haar man Berend en hun zoon en schoondochter. 
Een week eerder waren ze 52 jaar getrouwd. Ze waren 
met elkaar in contact gekomen door hun werk op de 
zuivelfabriek in Gasselternijveensemond. Hoewel er 
toen anders werd gedacht over de combinatie van een 
boerenzoon en een arbeidersdochter, pasten ze uitste-
kend bij elkaar. Haar zachte aard was een goede te-
genhanger voor zijn temperament. Ze was zorgzaam, 
bescheiden en snel tevreden. Door zijn werk in Markelo 
in 1957 kwamen ze hier terecht. Maar het noorden 
bleef in trek. Het veelvuldig meedoen aan de Drentse 
rijwielvierdaagse is daarvan een bewijs. Op het eind 
van de crematieplechtigheid in Usselo klonk nog het 
Gronings volkslied. Ze had een wat zwakkere ge-
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zondheid, maar ze kon steunen 
op haar man. Het omgekeerde 
gold, wanneer hij met tegenslag 
te maken had. Er zijn goede her-
inneringen aan reizen naar het 
buitenland. Jantien is 83 jaar ge-
worden. 
  
UIT DE PASTORIE 
Rest mij u een gezegend 
kerstfeest en de nabijheid van 
God in het nieuwe jaar toe te 
wensen.  
 

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: hoverdijk@home.nl 
vrije dag: zaterdag 

 
GEBOREN 

“Het is zo lief en klein 
met haartjes als rag zo fijn 
het weegt al bijna 9 pond 
en heeft een snuitje zo rond 
ja allemaal zijn we zo blij 
want we hebben er een broertje bij” 

 
Yvette, Iris, Tijs en Rick hebben er een broertje bij! Op 
19 november werd Henk Jan Gerrit geboren, zoon van 
Wim en Janet Hargeerds, Larenseweg 51. We willen 
hen, en allen die met hen verbonden zijn, van harte ge-
luk wensen met dit nieuwe leven. Dat Gods zegen ook 
met Henk Jan mee zal gaan, heel zijn leven lang! 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 3 november overleed Willem Janssen, echtgenoot 
van Emmy Janssen – Suik, in de Stoevelaar in Goor. 
Hij is 82 jaar geworden. Wim Janssen werd geboren in 
Gouda. Na zijn studie medicijnen en het vervullen van 
zijn dienstplicht werd hij tropenarts op Nieuw Guinea, 
later werkte hij nog een periode als arts in Ethiopië. Te-
rug in Nederland werd hij bedrijfsarts, en werkte en 
woonde als zodanig vele jaren in Twente.  
Hij was een gevoelig mens, enigszins verlegen, iemand 
die niet graag op de voorgrond trad, maar die aan de 
andere kant met humor trefzeker uit de hoek kon ko-
men. Een handige man, die met zijn handen kon ma-
ken wat zijn ogen zagen. Een groot liefhebber van 
kunst en cultuur, die de liefde daarvoor zijn kinderen 
ook met de paplepel ingoot. 
Wim Janssen was een meelevend lid van onze ge-
meente, in de kerkdienst ontbrak hij niet vaak. Ook 
heeft hij onze gemeente als ambtsdrager gediend. 
Vele jaren leed hij aan de ziekte van Parkinson. Een 
ziekte die steeds heftiger werd, en zijn mogelijkheden 
steeds meer beperkte. Met heel veel liefde en zorg 
heeft zijn vrouw hem verzorgd, tot uiteindelijk thuis blij-
ven voor hem niet meer mogelijk was. Het is een hard 

gelag, om iemand naar een verpleeghuis te moeten la-
ten gaan. Ook al weet je met je verstand dat er geen 
andere oplossing is, toch doet het pijn en voel je je 
schuldig) 
Met velen waren we in de Martinuskerk bijeen om af-
scheid te nemen van deze echtgenoot, vader, opa en 
overgrootvader. “Mijn hulp is van den HEERE, die he-
mel en aarde gemaakt heeft.” De trouwtekst van het 
echtpaar Janssen. We hebben Wim uit handen gege-
ven in het vertrouwen dat deze God, de schepper van 
hemel en van aarde, ook een helper is als wij voor de 
doodsrivier staan. “Hij kan, en wil, en zal in nood, zelfs 
bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst ge-
ven.” Moge dit psalmwoord zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen troost en moed geven. 
 
Gerrit Jan Pekkeriet overleed op 25 november, enkele 
weken voor zijn 90

ste
 verjaardag. Sinds 1991 was hij 

weduwnaar van Janna Overmeen. Hij werd geboren als 
jongste zoon in een boerengezin in Holten. Jong ver-
loor hij zijn vader, zodat hij thuis moest bijspringen. Het 
maakte dat hij jong zelfstandig was, iets wat hij ook le-
venslang bleef. Van een uitgebreide schoolopleiding 
kwam niet veel meer, toch was hij een man met een 
brede belangstelling en een grote interesse, die wist 
wat er in de wereld te koop was. In 1950 konden zijn 
vrouw en hij een boerderij aan de Roudaalterweg ko-
pen. Tot aan de komst van de melktank werd er gemol-
ken, daarna werd het bedrijf geleidelijk afgebouwd. In 
1990 trok zijn dochter met haar gezin bij de ouders in, 
in 1991 overleed zijn vrouw. Dat raakte hem diep. Maar 
uit deze moeilijke periode vond hij toch weer een weg 
omhoog, en de aanwezigheid van zijn dochter en 
schoonzoon en de kleinzoons droeg hier ook aan bij. 
Later werden ook de achterkleinkinderen een bron van 
vreugde in zijn leven. 
De laatste periode van zijn leven werd gekenmerkt 
door langdurige ziekte en het minder worden van zijn 
krachten, geestelijk bleef hij helder en ongebroken. 
Dankzij de goede zorg van zijn dochter en schoonzoon, 
en met hulp van de thuiszorg, kon hij thuis, op zijn ge-
liefde plek, blijven. Het huwelijk van Johan en Marlies 
heeft hij thuis nog helder meegemaakt, een mijlpaal die 
hij ook graag bereiken wilde, en ook zijn 90

ste
 verjaar-

dag wilde hij wel vieren) 
Zover is het niet meer gekomen, omringd door zijn 
naasten is hij rustig ingeslapen. 
We herdachten zijn leven in het Dienstgebouw en ver-
trouwden deze mens, in wie we zoveel ontvangen heb-
ben, toe aan de liefde van God. Het geloof speelde een 
grote rol in zijn leven. In geloof hebben we Gerrit Jan 
Pekkeriet daarom ook uit handen gegeven, en hem 
toevertrouwd aan God, de oorsprong en de bron van 
alle leven. Moge déze God zijn dochter en schoonzoon, 
klein- en achterkleinkinderen ook bemoedigen en troos-
ten. 
 
TENSLOTTE 
In deze donkere dagen zoekt het heil van de HEER 
nadrukkelijk een weg om aan het licht te komen. ‘Er is 
uit ’s wereld duistere wolken een licht der lichten opge-
gaan)’ Donkerheid en verdriet zullen niet de machten 
zijn die uiteindelijk alles overwinnen) Het geloof wil 
ons tot hoopvolle mensen maken, die in het leven ge-
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loven, zelfs dwars tegen het duis-
ter in. We zullen er weer samen 
van kunnen zingen, en de oude 
woorden van hoop en een nieuw 
begin kunnen horen. Ik hoop dat 
we elkaar deze decembermaand 
ook weer in het huis van de 
HEER zullen ontmoeten, om ons 

te laven aan het licht dat is gaan schijnen! 
Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,  
H. Overdijk 
 

Kerkenraad 
 
AMBTSDRAGERS 
Met het nieuwe jaar bijna op de kalender moeten we ook 
afscheid nemen van een aantal ambtsdragers waarvan de 
ambtstermijn afgelopen is. 
Per januari 2008 zullen de volgende kerkenraadsleden te-
rugtreden: ouderling kerkrentmeester mw. ten Hove, de 
diakenen mw. Borghuis – Zandvoort, mw. Harmans – Jo-
ziasse en dhr. Pinkert, en de ouderlingen mw. Gootjes – 
Verbeek, mw. Hakkert – Steen, dhr. Hargeerds en mw. 
Weekhout – Wegereef. Al met al een gevoelige aderlating! 
In de dienst van 6 januari zullen zij van hun ambt onthe-
ven worden, en tijdens de koffie na afloop kunnen we hen 
de hand schudden. 
Gelukkig kunnen we, D.V. in die dienst een aantal nieuwe 
ambtsdragers bevestigen. Als ouderling kerkrentmeester 
zal dhr. Verbeek worden bevestigd, als diakenen de da-
mes Meulman – Klein Horsman, Bussink – Pinkert en dhr. 
Hemeltjen.  
Herbevestigd voor hun tweede ambtstermijn zullen wor-
den de diakenen mw. Bekkernens – Wolthuis en dhr. Bo-
link, en de ouderlingen dhr. Haas en dhr. Linde. 
Dat betekent dat het college van kerkrentmeesters en de 
diaconie op volle sterkte blijven. Zorgelijk is de moeite die 
het kost om nieuwe ouderlingen te vinden. We doen met 
klem een oproep om namen van geschikte mensen door 
te geven, en vragen ook om een eventuele vraag of u ou-
derling wil worden niet lichtvaardig naast u neer te leg-
gen)  
 
Het scribaat zal van mw. Weekhout overgaan naar dhr. 
Haas. Over het voorzitterschap van de kerkenraad zal de 
eerste vergadering gestemd worden, wel is enig ‘voor-
werk’ gedaan, zodat we verwachten dat ook in het komen 
tot een nieuwe voorzitter voorzien zal worden. 
 

JUBILEUM BLOEMENDIENST 
Iedere zondag opnieuw wor-
den er vanuit de kerkdienst 
bloemen bezorgd bij gemeen-
teleden die ziek zijn of uit het 
ziekenhuis zijn teruggekeerd. 
Een gebaar dat door veel 
mensen als een stukje warme, 
positieve aandacht wordt erva-

ren. De bloemendienst valt onder de HVV, Hermien Nij-
land en Dina Wolbrink zorgen meestal voor de uitgifte van 
de bloemen na de dienst. 
Maar de belangrijkste schakel tussen kerk en ontvanger is 
natuurlijk degene die de bloemen bezorgt! Een groep van 
ruim vijftig dames (en één heer!) zorgt, volgens rooster, 
voor het bezorgen van de bloemen. 

De bloemendienst werd in oktober 1967 opgericht door 
mw. Huetink. Dat betekent dat er onlangs een veertigjarig 
jubileum kon worden gevierd. Daarom was er op dins-
dagmorgen 27 november een kopje koffie met iets lekkers 
in het Dienstgebouw, en een kleine attentie, als blijk van 
waardering voor dit stukje kerkenwerk, dat door zovelen 
wordt gewaardeerd. Opmerkelijk feit is dat een aantal da-
mes al de volle veertig jaar namens ons allen het zondag-
se bloemetje wegbrengt! 
Bestuur van de HVV, met als eerst verantwoordelijk be-
stuurslid mw. Mina Olijdam, hartelijk dank! En datzelfde 
zeggen we natuurlijk ook tegen iedereen die de bloemen 
bezorgt. De bloemendienst draagt bij aan een stuk ver-
bondenheid binnen onze gemeente! (O.) 

 

Jeugd- en Jongerenwerk 
 
Helaas is bij het verschijnen van het kerkblad nog niet het 
programma van de oudste groep klaar. Zodra deze ge-
maakt is, zullen wij deze op de scholen en in het Dienst-
gebouw hangen zodat jullie allemaal op de hoogte zijn.  
De leiding van de Jeugdclub wenst jullie allemaal prettige 
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2008 toe. 
 
Madieke Roeterdink, Joanne Roeterdink, Margot Oostdijk, 
Els Overdijk, Janet Rabe, Dewi ter Hofte en Hettie Hollan-
der. 
 

 
         6 TOT 9 JAAR 

 
 
13 december   Sfeerlichtje maken 
10 januari  6666666.. 

 
Groetjes Els, Janet, Dewi en Hettie 

 

   9 TOT 12 JAAR 

 
 
13 december   Bloemschikken voor de kerst  
10 januari    666666 
 
 Groetjes Madieke, Margot en Joanne 

 
 
 

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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Kerstfeest Zondagsschool 
Vrijdag 21 december 
Aanvang : 19.30 uur 
Martinuskerk 
 
Op vrijdag 21 december viert de 
Zondagsschool Markelo haar Kerst-
feest en wij nodigen daarom ieder-
een uit om dit samen met ons te vieren. Het maakt dus 
niet uit of je nu op de Zondagsschool zit of niet, iedereen 
jong en oud is van harte welkom. 
De kinderen brengen een heel leuk kerstspel ten tonele en 
zijn hiervoor al druk aan het repeteren. Koning Matijs 
woont in een groot paleis en heeft alles wat zijn hartje be-
geert. Hij denkt zelfs dat hij wel zonder het kerstfeest kan 
maar of dat ook zo is) We zullen het zien) 
Komt allen tezamen en vier het kerstfeest met ons 
mee! 
Kerstcollecte 
In de vorige uitgave van het Markelo’s Kerkblad was een 
acceptgirokaart bijgesloten voor de kerstcollecte van de 
Zondagsschool Markelo. Velen van u hebben via deze 
weg het werk van de Zondagsschool ondersteund, waar-
voor onze hartelijke dank. 
Mocht u geen acceptgirokaart hebben ontvangen en de 
Zondagsschool toch een warm hart toedragen dan kunt u 
uw gift overmaken op bankrekeningnummer 34.07.53.412 
t.n.v. Zondagsschool Markelo. 
Mede dankzij de steun van u allen is het mogelijk het 
Zondagsschoolwerk in Markelo voort te zetten.  
De Zondagsschool Markelo wenst iedereen gezegende 
feestdagen toe! 

 

Algemeen 
KERSTGEZINSDIENST 
Op 24 december a.s. is er weer een Kerstviering voor 
Jong en Oud. De Commissie Thema Diensten heeft samen 
met ds. Overdijk een kerstgezinsdienst voorbereid.  
We gaan het verhaal van Kira beleven in ‘Kira en het 
Kerstlicht’.  
We beginnen om 19.15 uur met de samenzang waarna  
om 19.30 de dienst begint. 
Gospelkoor “Enjoy” zal, onder leiding van Joke Franken, 
ook enkele kerstliedjes laten horen.  
We hopen u allen in de dienst te mogen verwelkomen.  
   Commissie Thema Diensten. 

HERVORMDE VROUWENVERENIGING 
Bloemschikken 
Op dinsdag 11 december a.s. gaan we weer een kerst-
stukje maken. Dit kan ’s morgens vanaf half 10 en ‘s mid-
dags vanaf half twee. 
Natuurlijk op de voor ons weer vertrouwde locatie bij de 
fam. ten Hove aan de Welmersweg 3. 
Opgeven kan nog tot 8 december a.s. bij Alies tel: 363334 
of Dini tel: 361811. 
Zoals u gewend bent maken we onder leiding van Dini 
Izaks weer een prachtig bloemstuk voor kerst en gaan we 
onder het genot van een kopje koffie weer gezellig bijpra-
ten. 
Wilt u zelf nog voor wat groen zorgen, we gaan zeker 
weer met iets bijzonders naar huis. 
 

Advent Kerst toneelavond bij de Hervormde Vrouwen-
vereniging 
Op donderdag 13 december a.s. is de advent kerstavond 
in de kerk verzorgd door de Hervormde Vrouwenvereni-
ging. 
De kerk is om 19.00 uur open. Aanvang: 20.00 uur. 
We hebben er deze keer voor gekozen om de avond in te 
vullen met een toneelstuk. Dhr. Jan ten Hove sr. (van het 
Stokkums toneel) hebben we bereid gevonden het voor 
ons te schrijven. Het stuk wordt gespeeld door eigen le-
den en familie van leden.  
We geven u een korte inhoud van het toneelstuk ”De ver-
loren zoon”. 
Op de prachtige boerderij Lindehoeve gaan zo vlak voor 
Kerstmis, blijdschap en zorg hand in hand. Blijdschap om-
dat de enige zoon, na jaren in de stad uitbundig geleefd te 
hebben, weer thuiskomt. En grote zorg over wat ervan 
hem geworden is. Spreken de Lindehoeve en de mensen 
in de omgeving hem nog aan? 
Bovendien is lang niet iedereen blij met de thuiskomst van  
“de verloren zoon” 
De Lindehoeve krijgt veel te verduren, maar het licht van 
Kerstmis schijnt toch dwars door alles heen. 
De spelers en regisseur zijn al heel druk om het stuk goed 
onder de knie te krijgen. 
Vanwege het geluid en ruimte zijn we uitgeweken naar de 
kerk. 
Voor deze adventkerstviering zijn al onze leden en 
verdere belangstellenden uitgenodigd. 
Inmiddels zijn er al veel kaartjes opgehaald maar denkt u: 
hier wil ik ook nog graag naar toe, neem dan contact op 
met Alies ten Hove tel: 363334. Zij weet of er nog kaartjes 
zijn. 
Blijkt er een grote opkomst te zijn, dan zijn de spelers be-
reid om op vrijdag 14 december het stuk nog een keer op 
te voeren.  
 
Het bestuur hoopt op een zeer geslaagde avond, waar u 
kunt genieten van toneel en waar we ook samen de ons 
zo vertrouwde kerstliederen zullen zingen. 
Koffie wordt u aangeboden. Om de onkosten te druk-
ken vragen we aan de uitgang een vrije gift. 
Mocht u om welke reden niet aanwezig zijn dan wen-
sen we een ieder hele goede kerstdagen en voor-
spoedig 2008. 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst H.V.V. 
Dan staat januari 2008 alweer op de kalender en nodigen 
we u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 8 ja-
nuari a.s. om 14.00 uur bij De Haverkamp. 
Na elkaar de beste wensen te hebben overgebracht gaan 
we onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig 
wat bijkletsen. 
Ook vanmiddag hebben we weer een speciale gast in ons 
midden en wel   HARALD VEENSTRA. 
Harald is een entertainer en zanger met veelzijdige talen-
ten. Zijn opleiding heeft hij, naast zang en acteerlessen, in 
de praktijk genoten bij o.a. Jos Brink, Frank Sanders en 
Wim Hogenkamp. Zijn carrière begon in 1989 nadat hij 
zijn televisiedebuut maakte bij Hennie Huisman. In de 
’Soundmixshow’ zong hij een lied van Wim Sonneveld en 
gaf onverwacht ook een treffende imitatie van Jos Brink. 
Vanaf die tijd was Harald geregeld te gast op radio en te-
levisie. 
Al ruim 18 jaar lang treedt deze ras entertainer op met 
Nederlandstalige, cabareteske liedjesprogramma ‘s. 
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Een vrolijke voorstelling met veel herkenning en een 
vleugje nostalgie. 
Dames, deze gezellige middag mag u niet missen. Opge-
ven kan t/m 5 januari bij Hillie Groothaar tel: 361821. 
 
VOLKSKERSTZANG 
Een heerlijk ouderwetse avond vol bekende kerstliederen, 
ondersteund door de fanfare onder leiding van Wim Dolle-
kamp. Dat is het plan voor de volkskerstzang van zondag-
avond 16 december in de Martinuskerk. Om 19.30 uur be-
gint de samenzang. Voor die tijd speelt de fanfare 'A 
Christmas Suite'. Een korte overweging wordt uitgespro-
ken door ds. M. Dijkstra, terwijl twee gasten stem geven 
aan hun gevoel bij kerst. Ongeveer een uur later sluiten 
we de zang af met het lied 'We wish you a merry Christ-
mas'. De fanfare leidt ons uit met 'Christmas Caroling'. We 
hopen dat velen intussen in een goede stemming zijn ge-
bracht.  
   U bent van harte welkom.  

 

 

  
Nederlands Bijbelgenootschap publiceert 
jaarverslag online 

 
2006: jaar van nieuwe uitdagingen 
Het jaarverslag van het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG) verscheen dit jaar voor het eerst uitsluitend op in-
ternet. Het NBG heeft voor deze vorm gekozen omdat op 
de site de actuele informatie over projecten en uitgaven 
direct beschikbaar is.  
Daarnaast speelden de kosten eveneens een rol. 

Dankzij donateurs, leden en giftgevers kon het NBG in 
2006 € 8.390.000,- besteden aan zijn doelstellingen. 50% 
daarvan komt ten goede aan het bijbelwerk in het buiten-
land. De rest wordt besteed aan vertalen en doen uitge-
ven (16%), mobiliseren en stimuleren van vrijwilligers en 
kerken (14%) en bevordering Bijbelgebruik (20%).  
In 2006 richtte het NBG zich op nieuwe ontwikkelingen en 
een vernieuwende koers. Ideeën en mogelijkheden om 
het bijbelgebruik in Nederland te bevorderen, vormden 
een belangrijke focus. 
Een project dat daarin paste was de Jongerenbijbel, een 
uitgave met de tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling en ex-
tra informatie. Deze uitgave is het resultaat van de sa-
menwerking tussen NBG en de EO. Tijdens de EO-
Jongerendag in juni 2006 namen premier Balkenende en 
andere politici een exemplaar in ontvangst. Inmiddels 
wordt gewerkt aan de derde druk van deze bijzondere uit-
gave. 
Verheugend is de groei van The Quench, de jeugdclub 
van het Nederlands Bijbelgenootschap. De ledenwer-
vingsactie onder jongeren had een positief resultaat: er 
was een toename van ruim 14%. In totaal telde The 
Quench eind 2006 3.911 leden, precies vijfhonderd meer 
dan een jaar daarvoor. 
Leden van The Quench – voorheen Jeugd Bijbel per 
Maand-Club – geven per maand of per kwartaal een gift 
voor bijbelprojecten in het buitenland. Ook wil The Quench 
jongeren in Nederland stimuleren om de Bijbel te lezen. 
Voor meer informatie, kijk op www.thequench.nl. 
 
Ontmoeting 
Ontmoeting is een nieuw boekje met als ondertitel 50 mo-
gelijkheden voor inspiratie. Het sluit aan de nieuwe basis-
cursus Geloven, 7+ 1 ontmoetingen met God van de Pro-
testantse Kerk Nederland (PKN).  

Het thema Ontmoeting wordt belicht in gebeden, gedich-
ten, liederen, korte overdenkingen en prachtig beeldmate-
riaal. Het boekje is een toegankelijk, kleurrijk en aantrek-
kelijk 'inspiratieboekje' of cadeauboekje voor gemeentele-
den, vrijwilligers en buitenkerkelijken.  

De bijdragen zijn van onder meer Susan Freytag, Tineke 
Huizinga, Rabbijn Soetendorp, Jeltje van Nieuwenhoven, 
Henk Vroom en Stef Bos. De uitgave kan worden gebruikt 
voor persoonlijke meditatie en inspiratie, bij de opening 
van vergaderingen en voor bespreking in groepen.  

Het boekje is gemaakt van stevig paper en heeft een ring-
bandje. De prijs bedraagt € 3,95. Bij bestelling van tien of 
meer exemplaren € 2,95 per stuk (inclusief verzendkos-
ten).  Het boekje is tot stand gekomen door het  Neder-
lands Bijbelgenootschap in samenwerking met de PKN. U 
kunt het boekje bij beide organisaties bestellen. 
                     Werkgroep NBG Markelo 

 

 
ma 12 nov 1 Tessalonicenzen 3:6-13 Goede berichten 

ma 10 dec Psalm 50  Tegenover God 

di 11 dec Jesaja 2:1-5 Visioen van vrede 

wo 12 dec Jesaja 2:6-9 Zelfgemaakte goden 

do 13 dec Jesaja 2:10-22 Alleen de Heer 

vr 14 dec Jesaja 3:1-7 Stut en steun weg 

za 15 dec Jesaja 3:8-15  Aanklacht 

zo 16 dec 

(3e Advent) 
Psalm 146  Gods hulp 

ma 17 dec Jesaja 24:1-13 Verwoesting 

SAMEN TWEEDE KERSTDAG DOORBRENGEN? 
 
Wie het fijn vindt, om een deel van 2e Kerstdag samen 
met anderen door te brengen, is van harte uitgenodigd 
om die dag naar het dienstgebouw te komen.  
De Kerk van Markelo nodigt u en jou uit. 
Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom voor een 
bakje koffie, thee of chocomel (met of zonder slagroom). 
We willen de middag en een deel van de avond gezellig 
met elkaar doorbrengen (spelletje, luisteren, praten of 
gewoon aanwezig zijn). 
Samen gebruiken we dan de maaltijd die we eventueel 
gezamenlijk bereiden. 
Als afsluiting drinken we een kop koffie of thee en 
dat zal om ongeveer 19.00 uur zijn. 
Voor deze middag en avonddeel geldt: vele handen ma-
ken licht werk. 
Als je wilt komen of als je vragen hebt, bel ons even, 
we komen er vast wel uit. 
 
Vanaf 14.00 uur ben je dus van harte welkom. 
Marga en Bram de Boer, tel. 362259. 
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di 18 dec Jesaja 24:14-23 De aarde schokt 

wo 19 dec Jesaja 25:1-5 Toevlucht 

do 20 dec Jesaja 25:6-12 Recht gezet 

vr 21 dec Jesaja 26:1-6 Neergehaald 

za 22 dec Jesaja 26:7-19 Leven 

zo 23 dec 
(4e Advent) 

Jesaja 26:20-27:6  
Zorg voor de 
wijngaard 

ma 24 dec Matteüs 1:1-17 Stamboom 

di 25 dec  Matteüs 1:18-25  Jozef en de engel 

wo 26 dec  Psalm 119:1-8   De volmaakte weg 

do 27 dec Psalm 119:9-16 Vreugde 

vr 28 dec Psalm 119:17-24 Vreemdeling 

za 29 dec Psalm 119:25-32 Begrip 

zo 30 dec Psalm 119:33-40 Inzicht 

ma 31 dec Romeinen 8:31-39  Verbondenheid 

dinsdag 1 januari Psalm 119:41-48 

woensdag 2 januari Jesaja 59:1-8 

donderdag 3 januari Jesaja 59:9-15a 

vrijdag 4 januari Jesaja 59:15b-21 

zaterdag 5 januari Psalm 119:49-56 

zondag 6 januari Matteüs 2:1-12 

maandag 7 januari Matteüs 2:13-23 

dinsdag 8 januari Psalm 119:57-64 

woensdag 9 januari Jesaja 60:1-9 

donderdag 10 januari Jesaja 60:10-14 

vrijdag 11 januari Jesaja 60:15-22 

zaterdag 12 januari Matteüs 3:1-12 

zondag 13 januari Matteüs 3:13-17 

maandag 14 januari Psalm 42 

dinsdag 15 januari Matteüs 4:1-11 

woensdag 16 januari Matteüs 4:12-25 

MARKELO’s KERKKOOR 
Zoals u van ons gewend bent zal het kerkkoor weer 
meewerken aan de kerstnachtdienst en de dienst op 
kerstmorgen.  
Om gezondheidsredenen hebben het afgelopen half-
jaar enkele leden besloten hun lidmaatschap op te zeg-
gen.  
De bezorgdheid over de kwaliteit van het koor heeft er 
toe geleid dat we in november een “stemtest” hebben 
gedaan bij  een zangpedagoge. De meeste leden heb-
ben dit als zeer positief ervaren en weten nu wat ze 
kunnen. Begin volgend jaar zal zij ons koor weer be-
zoeken om te bezien of een wisseling van plek in de 
opstelling tot betere kwaliteit kan leiden.  
Wil het koor in de toekomst blijven voortbestaan (en dat 
willen toch veel Markelose kerkleden) dan is het nodig 
dat er meer (liefst jongere) leden bijkomen. 
Dus: houdt u van mooie kerkmuziek en kunt u een 
beetje zingen, doe dan mee in 2008. Een kerkzang-
traditie mag ook in Markelo niet verloren gaan! Tot 
ziens op maandagavond in het dienstgebouw.  
  

     

Warm welkom voor weeskinderen in Ethiopië 
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Een belofte 
van hoop voor de wereld. Het is het grootste geboorte-
feest op aarde.  
In Nederland vieren we elke dag de geboorte van 481 kin-
deren. Gelukkig wonen de meeste van deze kinderen bij 
hun ouders.  
In Ethiopië worden elke dag 7837 kinderen geboren. De 
ouders van deze kinderen sterven vaak jong. Het land telt 
in totaal vier miljoen weeskinderen. Het is een van de 
armste landen ter wereld en is koploper als het gaat om 
het aantal aidspatiënten. Eén op de vijf weeskinderen 

heeft zijn of haar ouders verloren aan hiv/aids. Maar 
weeshuizen bouwen voor al deze weeskinderen is niet dè 
oplossing. Kerk in Actie wil zo-
veel mogelijk gezinnen stimule-
ren om weeskinderen op te ne-
men. In Addis Abeba zijn geluk-
kig veel gezinnen, die weeskin-
deren willen opvangen. Deze 
gezinnen hebben het zelf niet 
breed, maar bieden toch een 
warm welkom aan weeskinde-
ren in Ethiopië.  
Kerk in Actie steunt een Ethiopische organisatie die 
pleegouders helpt om een eigen bedrijf op te starten. Tot-
dat pleegouders zelfstandig in het onderhoud van hun gro-
tere gezin kunnen voorzien worden schoolgeld en medi-
sche kosten betaald. 
Helpt u ons de vele andere kwetsbare kinderen in Ethiopië 
de hoopvolle boodschap van Kerst te laten ervaren? In de 
kerk wordt op de eerste kerstdag gecollecteerd voor Kin-
deren in de Knel en speciaal voor de ondersteuning van 
weeskinderen en hun pleegouders in Ethiopië. Of maak 
uw gift over naar bankrekening 34.07.08.441 ZWO Marke-
lo o.v.v. kerstcollecte. 
Interessante weetjes over Ethiopië 
Koffie komt oorspronkelijk uit Ethiopië. Het woord koffie 
komt van Kefa en dat is de naam van één van de zuidelij-
ke provincies van Ethiopië.  
Ethiopië kent 13 maanden, namelijk 12 maanden van elk 
30 dagen en een 13e maand van vijf dagen die Pagume 
wordt genoemd.  
Het woord Ethiopia komt uit het Grieks en betekent 'bruin-
gebrande gezichten'. Grieken noemen de mensen die ten 
zuiden van Egypte wonen Ethiopiërs in verband met hun 
donkere huid. 61 % van de Ethiopische bevolking is chris-
ten. 

 
ICCO en Kerk in Actie 
hebben 150.000 euro 
vrijgemaakt voor steun 
aan de slachtoffers 
van de cycloon in 
Bangladesh. Het geld 
is voor nood-
hulp: voedselpakkette

n, schoon drinkwater 
en een mobiele kliniek.  
Medio november trof de 
cycloon Sidr het zuiden 
van Bangladesh. Veel 
mensen werden het 

slachtoffer. Het grootste probleem nu is het gebrek aan 
schoon drinkwater. Alle drinkwaterplaatsen zijn verontrei-
nigd met zeewater. Een uitbraak van diarree en andere 
water gerelateerde ziektes zal volgen. 
Via het kerkelijke netwerk van ‘Action by Churches Toge-
ther’ in Bangladesh geven Kerk in Actie en ICCO nood-
hulp in het getroffen gebied. Er zijn inmiddels voedselpak-
ketten en schoon drinkwater uitgedeeld.  
Kerk in Actie en ICCO hebben een bedrag van € 
150.000,- geschonken voor de eerste noodhulp. Dit be-
drag wordt voorgeschoten uit de beschikbare noodhulp-
fondsen. Wij doen een dringend beroep op u om voor de 
slachtoffers van deze overstromingen een bijdrage te ge-
ven. U kunt dat doen door geld te storten op rekening 
nummer 34.07.08.441 van ZWO o.v.v. noodhulp Bangla-
desh. 
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Schrijven voor Colombia 
In samenwerking met Amnesty International en Kerk in 
Actie organiseert ZWO weer een schrijfactie en deze keer 
schrijven we naar de Raad van Kerken in Colombia om 
onze solidariteit te betonen en naar de president om maat-
regelen te treffen die de veiligheid van vakbondsaktivisten 
garanderen.  
In Colombia zijn er tussen 1991 en 2007 2.245 vakbonds-
leden gedood en 3400 ontvingen bedreigingen en er zijn 
138 mensen  “verdwenen”. 
De petitie gaat in op de moord en het verdwijnen van vak-
bondsmensen in Colombia. In negentig procent van de 
gevallen zijn de verantwoordelijken hiervoor niet voor het 
gerecht gebracht.  
U kunt een ondersteunende brief schrijven naar de Co-
lombiaanse  Raad van Protestantse Kerken (commissie 
voor Leven, Verzoening en Vrede), waarin u hen zegen 
toewenst bij hun verzoeningsproject. In dit project laten zij 
met de bijbel in de hand aan jongeren zien, dat niet ge-
weld maar vrede de weg is naar oplossing van conflicten. 
En/of naar de president van Colombia (via Amnesty Inter-
national, die er voor zal zorgen dat Uw brief wordt doorge-
stuurd of wordt overhandigd). 

         Werkgroep ZWO 
 
Uitnodiging 
Misschien heeft u ons, gospelkoor En-
joy, de afgelopen tijd wel eens horen 
zingen. We hebben een aantal keren in 
de kerk in Markelo gezongen, maar ook 

in de kerk in Diepenheim. De aankomende kersttijd kunt u 
ons 9 december horen op de kerstmarkt en op 24 decem-
ber in de gezinsdienst. 
We beleven veel plezier aan het samen zingen, en we 
denken dat we in de afgelopen anderhalf jaar al heel wat 
bijgeleerd hebben. Natuurlijk gaat het de ene keer wat be-
ter dan de andere. 
Als u ook enthousiast bent over samen zingen en/of En-
joy, dan hebben we iets voor u: 
Op woensdag 23 januari 2008 organiseren we een open-
repetitie. We repeteren van 20:00 uur tot ongeveer 21:45 
uur onder leiding van Joke Franken in het Dienstgebouw.  
We nodigen u van harte uit om mee te komen doen!  

Iedereen is van harte welkom. Mannen die ons willen ko-
men versterken zijn nog eens extra van harte welkom.  

 
Giften Bloemendienst 
hr B. 5 / hr V. 5 / mw H.V. 5 / mw K. 5 / mw D. 5 / mw S.W. 10 
/ hr A. 10 / mw E. 10 / hr H. 10 
 
Giften  20 augustus t/m 28 november: 
CvK/Kerk: 
J. 10,00 / W-V. 6,00 / R-Z. 1000,00 / St.H. 300,00 / n.n. 5,00 / 
S. 5,00 / W. 50,00 / B-H. 5,00 / L-W. 25,00 / K-A. 10,00 / R. 
10,00 / B-B. 10,00 / B-B. 5,00 / H-S. 25,00 / H-W. 100,00 / H-
O-H. 391,80 / L. 60,00 / N-K. 20,00 / B-M. 5,00 / W-R. 1,00 / 
J-O. 40,00 / N. 5,00 / B-W. 5,00 / J-S. 5,00 / D. 15,00 / W-R. 
10,00 / B-B. 10,00 /  
Orgelfonds: 
P. 50,00 / n.n. 10,00 / H-V. 5,00 / D-S. 5,00 /  
Bloemendienst: 
P-H. 10,00 / H. 5,00 / A-O. 5,00 / KlT. 10,00 / 
S-T. 20,00 / V. 5,00 / M. 10,00 / Z. 10,00 / K. 10,00 / W-V. 
10,00 /  
 
 

Verjaardagsfonds: 
K. 10,00 / B. 5,00 / B. 10,00 / J.S.S. 5,00 / R. 5,00 / 
A. 5,00 / P. 20,00 / W-K-B-K.10,0 / T-P. 10,00 /  
W-G. 5,00 / B. 10,00 / W. 10,00 /  
aan accepotgiro’s  1209,50 / 
Verlichting Kerk:    R. 10,00 / 
 DIACONIE: 
Algemeen : W. 7,00 / E-tW. 5,00 / K-K. 10,00 /  
L-A. 5,00 /  
Fruitbakjes:   totaal   €.  476,00 
Bloemenfonds: B-H. 10,00 / L-V. 5,00 / W. 10,00 / 
B. 10,00 / R. 10,00 / E-K. 10,00 / W. 5,00  
 

Collecten: 

Datum   CvK:  Diac:  Eindcollecten: 

23-09  75,05  75,04  211,40 

                CvK/Schoolcatechese 

28-09        78,90   Anholtskamp 

30-09   41,08    41,08  90,60   Diakonie 

30-09       40,70    40,70    121,07 

           Comm.Themadienst 

07-10       50,76    50,76  132,70    

          Kerk & Israel 

14-10 dorp  39,26    39,25  106,37 

               CvK/Orgelfonds 

14-10 Stokkum 30,23  30,22    78,60 

             CvK/Orgelfonds 

21-10     44,60    44,60    87,41  Diakonie  

26-10          58,43   Anholtskamp 

28-10    96,10    96,10   302,55  

                 Ned.Bijbelg.schap 

04-11       33,14    33,13    88,10 

               CvK/Onderh.fonds Kerk  

04-11 Elsen 20,38    20,37    65,20 

              CvK/Onderh.fonds Kerk 

07-11       52,95    52,95    Brookschole  

11-11       82,15    82,15    219,73 

              Diakonie Oogstdienst 

18-11       37,88    37,88    103,90 

             Diak/ZWO.Theol.school Cuba 

25-11       107,49   107,49   341,90 CvK/Kerk 

22-10 €.  50,00 huwelijk Hoogendam-ten Bergen 

        €.  90,50 huwelijk Hoogendam-ten Bergen 

                     Ned. Bijbelgenootschap. 

 2-11    €. 133,63 huwelijk Dondertman-Lankhuijzen 

         €. 187,31 huwelijk Dondertman-Lankhuijzen 

            St.Spirit of Faith. 

 

ADVERTEREN 
Vanaf 1 januari is er weer ruimte voor enkele nieuwe 
advertenties. Hebt u belangstelling dan kunt u bellen 
met één van de redactieleden of uw verzoek emailen 
aan de redactie van het kerkblad:  

   kerkblad@pkn-markelo.nl 

 
Verslag van de vergadering van de generale synode 
van de Protestantse Kerk in Nederland, gehouden op 
15, 16 en 17 november 2007. 

Hoewel er in diverse media ruim aandacht is besteed aan de-
ze synodevergadering en het gesproken woord zelfs kon 
worden gevolgd via internet op www.kerknieuws.nl (een initia-
tief van IKON, waarbij helaas niet duidelijk was aangegeven, 
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hoe de uitzending was te volgen  en er de eerste dag boven-
dien geen beeld was), is het nuttig het besprokene alsnog 
samen te vatten. 

Onderwerpen: 
1. Kansen voor de catechese. 
Heel veel aandacht heeft “de rol van ouders in geloofsopvoe-
ding en catechese” gekregen, met als gevolg dat een “be-
raadgroep catechese“ zal worden ingesteld om ook hieraan 
vorm te geven. De synode hecht grote waarde aan de basis-
kennis, die kinderen van het christelijk geloof meekrijgen, 
hetgeen eveneens geldt voor kerkenraden en gemeenteleden 
die betrokken zijn bij de catechese. 
Van diverse zijden werd bovendien benadrukt dat het essen-
tieel is dat predikanten (tenminste één avond in de week) met 
jongeren werken. In de predikantsopleiding van de PThU 
wordt veel aandacht besteed aan de didactische vaardighe-
den en er zijn ruime mogelijkheden voor nascholing, waarbij 
jeugdwerk en catechese evenwel niet in elkaar moeten wor-
den geschoven. 
2. Associatieovereenkomst tussen de Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten in Nederland en de Protestant-
se kerk in Nederland. 
De beoogde associatie is een verdere stap in de reeds jaren-
lang bestaande hartelijke samenwerking en gezien de  roe-
ping van onze kerk om samenwerking met andere kerken van 
Jezus Christus te zoeken, is dit een logische stap. 
Na enkele aanpassingen in de Associatieovereenkomst, 
waaronder  het besluit om in de vergadering van de generale 
synode één stemhebbend lid en één adviserende stem van 
het Comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 
te hebben, stemde de generale synode met de opgestelde 
associatieovereenkomst in. 
Vervolgens zullen de classicale vergaderingen over dit besluit 
worden gehoord. 
3. Vierjaarlijks verslag van het generale college voor de 
visitatie, getiteld: “Overzicht van het geestelijk leven van 
gemeenten en kerk 2003-2007”. 
Het uitgebrachte verslag, dat aan de classicale vergaderin-
gen en de gemeenten  ter bespreking zal worden gezonden, 
oogstte veel lof. 
Enkele onderwerpen kregen bijzondere aandacht in de ver-
gadering, zoals: de zorgelijke situatie van de geestelijke ver-
zorging in de gezondheidszorg vanwege bezuinigingen 
(waarbij werd verwezen naar CIOG) , het studentenpastoraat, 
het justitiepastoraat en het krijgsmachtpastoraat. 
Vanuit de kerk wordt het studentenpastoraat voor € 1 milj. ge-
financierd,  met de volgende verdeling: 80% als landelijke bij-
drage en 20% door de plaatselijke kerk. 
Een commissie wordt benoemd om zich fundamenteel te be-
zinnen op het wezen, de waarde, de continuïteit, de functie 
en de taak van het studentenpastoraat en hierover zal in no-
vember 2008 worden gerapporteerd. 
Bijzondere aandacht werd geschonken aan “het gesprek over 
de prediking”. Dit onderwerp staat vrijwel nooit op de agenda 
van de kerkenraad. Hierover zal, evenals voor voortgangsge-
sprekken, een handreiking worden ontwikkeld. 
4. Het Israëlisch-Palestijns-Arabisch conflict; bijdrage tot 
de meningsvorming in de Protestantse Kerk in Neder-
land. 
Voor dit onderwerp waren 3 zittingen van anderhalf uur uitge-
trokken, met de bedoeling om standpunten te verhelderen en 
daar, via de interrumpeermicrofoons, op te reageren. 
Achtereenvolgens werden de onderwerpen “Schets van de si-
tuatie in het Midden-Oosten”, “De Protestantse Kerk in Ne-
derland en het Midden Oosten”, “Theologische grondlijnen” 
en “Voorlopige conclusies en randvoorwaarden” besproken. 
Er werd gepleit om de “onopgeefbare verbondenheid” nader 
te definiëren, resp. te preciseren en in dat verband werd op-
gemerkt dat er te weinig recht aan de Palestijnen wordt ge-
daan. Er werd geroepen om een geestelijk leider ( Aartsbis-
schop Desmond  Tutu), er werd gesproken over de etnische 

zuivering van Palestina, er werden oplossingen gesuggereerd 
in de richting van het Volkerenrecht, de vraag werd gesteld of 
volk en staat wel zijn te scheiden, “vervangingstheologie“ 
werd aangeroerd, “wie zijn de kinderen van Abraham (besne-
denen en onbesnedenen)” werd er gevraagd en zo vlogen 
vragen en opmerkingen in de 3 zittingen door de ruimte. 
5. Agendapunt: P. Sleebos namens Pinksterbeweging. 
De heer Sleebos heeft gevraagd te mogen reageren op de 
toespraak van de scriba van de PKN, dr. Bas Plaisier, ge-
houden tijdens de viering in september van het honderd jaar 
bestaan van de Pinksterbeweging. Daarin vroeg dr. Plaisier 
de Pinksterkerken om vergeving voor de negatieve manier, 
waarop in de gevestigde kerken vaak gesproken is over de 
Pinksterkerken. 
Volgens de heer Sleebos treft ook de Pinksterkerken schuld, 
omdat zij zich arrogant gedragen hebben naar andere kerk-
genootschappen, alsof de Geest alleen maar in Pinksterge-
meenten zou werken. Ook hiervoor hebben wij vergeving no-
dig, verklaarde de heer Sleebos. 
Tenslotte bezegelde ds. De Fijter met een handdruk en broe-
derlijke kus de vraag om vergeving, over en weer. 

Aan het einde van de tweede vergaderdag werd afscheid ge-
nomen van de vertrekkende synodeleden. Zij kregen een 
roos en een tasje met kleine pkn-presentjes. 

Bij de rondvraag op zaterdagmorgen ging de scriba in op ver-
zoeken van verontruste synodeleden, die graag wilden, dat 
de synode actie zou ondernemen in het geval van ds Hen-
drikse uit Middelburg, de “atheïstische” dominee. Ds Plaisier 
zei, dat het niet de taak van de synode maar van de classis is 
om actie te ondernemen. Hij legde een verklaring af, die wij 
als bijlage met dit verslag meezenden. 

Ds. A.M. Attema,  ouderling  L.A. Bulten, afgevaardigden van 
de classis Enschede 
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