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ECHT DE MOEITE WAARD
Bij het opruimen van de werkkamer kwam ik een
briefje tegen met een uitspraak van een non, zus
ter Rebekka Willekes van de priorij Klaarland bij
Bocheld in België. In juli 2005 (al een oude notitie
dus!) had ik haar in het programma Kruispunt ho
ren zeggen: 'Wat echt de moeite waard is, is ook
de moeite waard'. Het ging toen over haar keuze
voor het kloosterleven, het beëindigen van haar
baan en het verlangen naar een leven in grotere
verbondenheid met God.
Op openhartige wijze ging ze op vragen in. Zonder
opsmuk legde ze uit hoe ze ertoe gekomen was
om voor dit teruggetrokken leven te kiezen. Haar
soms verrassende antwoorden getuigden van een
stuk levenswijsheid. Dat is de indruk, die ik me
nog van haar kan herinneren.
Het was volgens haar de
moeite waard geweest
om verschillende dingen
op te geven. Ze had er
voor teruggekregen, wat
ze zocht. Om meer van
God te leren kennen,
hoef je haar keuze voor
het monastieke leven
niet te volgen. Al kan
een kort verblijf in een klooster ter bezinning wel
nieuwe impulsen geven en opbouwend werken. Er
zijn echter meer manieren om te groeien in kennis
en inzicht van God en je leven meer diepte te ge
ven. Het lezen van boeken over de bijbel en het
christelijke geloof, het deelnemen aan een ge
spreksgroep, vereniging of cursus, het bijwonen
van samenkomsten, dat alles is ook een manier
om dat te bereiken.
Het begint eigenlijk thuis al. Gewoon de bijbel ter
hand nemen, erin lezen, willekeurig, of volgens
een leesrooster of dagboek. De dag beginnen met
gebed. Het kost een beetje tijd en inspanning,
maar deze investering levert ook wat op. Je gaat

anders in het leven staan, er komt meer balans, je
ervaart soms de nabijheid van iets dat groter is
dan jezelf. Zulke momenten kunnen je helpen,
wanneer je even niet meer weet waar je het moet
zoeken.
Onderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
toont een verband aan tussen het aantal keren,
dat gelovigen bidden en de frequentie van een re
ligieuze ervaring. Hoe vaker er wordt gebeden,
hoe vaker er een beleving is van Gods nabijheid.
Uit onderzoek van de Engelse sociaal psycholoog
M. Argyle wordt duidelijk wat de effecten zijn van
religieuze ervaringen. Allereerst een versterkt
godsdienstig leven. Men voelt zich dichter bij God.
Het bevestigt de geloofsovertuiging. Dat lijkt me
een logisch gevolg. Het een heeft met het ander te
maken.
Een tweede effect is een positievere houding naar
de medemens. Men komt er makkelijker toe om
anderen te vergeven. Het gevoel van sociale ver
antwoordelijkheid neemt toe en het hebben van
een bepaalde status krijgt minder betekenis. Het
draait in iemands leven dus niet om geld en goed,
welke baan je hebt of type auto, dat voor de deur
staat. Je hebt meer over voor anderen, en wordt
milder. Kortom, er groeit liefde voor de naaste.
Een derde gevolg is een grotere zelfacceptatie,
meer tevredenheid met zichzelf en het leven
(Bron: Het goede leven, jg. 6, nr. 5). Is dat alles
niet meer dan de moeite waard?
MD

Gemeenteavond
dinsdag 20 februari

KERKDIENSTEN
KERKDIENSTEN
Zondag 18 februari
Viering van het Avondmaal
10.00 uur
ds. H. Overdijk
collecte: diaconie en kerk
Vrijdag 23 februari
Anholtskamp
19.00 uur
ds. M. Dijkstra, zangavond
collecte: diaconie
Zondag 25 februari
10.00 uur
ds. M. Dijkstra
collecte: zending
Zondag 4 maart
10.00 uur
ds. H. Overdijk
collecte: kerk
19.30 uur
ds. H.J.J.M. Tacken, Gelselaar
collecte: commissie themadiensten
Zondag 11 maart
Martinuskerk 10.00 uur
Stokkum
10.00 uur
collecte: kerk

ds. M. Dijkstra
ds. H. Overdijk

Woensdag 14 maart Brookschool
20.00 uur
ds. H. Overdijk, Biddag voor gewas
en arbeid
collecte: diaconie en kerk
Zondag 18 maart
10.00 uur
ds. M. Dijkstra, gezinsdienst
collecte: schoolcatechese
OPPAS–KND–ZONDAGSSCHOOLJEUGDKERK
Tijdens de ochtenddiensten in de kerk is er altijd kin
dernevendienst en kinderoppas. Ook wordt er op
zondagmorgen zondagsschool gehouden in het
Dienstgebouw en in de school in Stokkum. Iedere
derde zondag van de maand is er van 10 tot 11
jeugdkerk in het Dienstgebouw voor jongeren van 12
tot 16 jaar.
DE HUISKAMER VAN DE KERK
Elke donderdagmorgen staan de deuren van het
Dienstgebouw open, en is de koffie klaar. U bent van
harte welkom in de ‘huiskamer’ van de kerk om een
praatje te maken, koffie te drinken, en anderen te
ontmoeten.
BIJ DE DIENSTEN
Op 18 februari zal het Heilig Avondmaal gevierd
worden, deze keer in een lopende viering.
De liefhebbers van samenzang kunnen op vrijdag 23
februari weer aan hun trekken komen in de Anholts
kamp, en samen zingen met ds. Dijkstra. De zang
avonden staan open voor iedereen!

Op 4 en 11 maart draaien we weer dubbele diensten!
Op 4 maart is ’s avonds om half 8 een themadienst
met als voorganger ds. Tacken uit Gelselaar. Op 11
maart is er naast de dienst in de Martinuskerk, waar
in ds. Dijkstra voorgaat, ook een gezinsdienst in het
gebouwtje in Stokkum, met medewerking van de
zondagsschool, en ds. Overdijk als voorganger. Bei
de diensten beginnen om 10.00 uur.
De tweede woensdag van maart is biddag voor ge
was en arbeid. Dan kunnen we als gemeente sa
menkomen in een dienst in de Brookschool. Let op
het afwijkend tijdstip, 20.00 uur! Voor en na de
dienst is er koffie, voorganger is ds. Overdijk.
DOOPDIENST
In de dienst van 28 januari werd Roos Jill gedoopt,
dochter van Erik en Gillian Wevers. De volgende
doopdienst staat voor 25 maart op het rooster. Wie
in deze dienst zijn kind wil laten dopen, kan contact
opnemen met ds. Overdijk.
(361402 / hoverdijk@home.nl) (O.)

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
WIJ GEDENKEN
Op de eerste dag van het nieuwe jaar overleed Gerrit
je StegemanBeuzel. Ze is 89 jaar oud geworden en
woonde bij haar getrouwde zoon en enig kind aan de
Loosboersstraat 24. Daar was ze heen gegaan, kort
nadat haar man Albert in 1987 plotseling was gestor
ven. Hun boerderij op Wippert in Laren was toen te
groot geworden voor haar alleen. Zelf kwam ze van
een pachtboerderij van Verwolde, uit een gezin van
10 kinderen. Gerritje was een boerin in hart en nieren.
Ze hield van dieren. De groentetuin was haar lust en
leven. De laatste jaren van haar leven ging ze ver
standelijk achteruit. De zorg werd intensiever. Voor
een belangrijk deel lag die op de schouders van haar
schoondochter. Mede dankzij hulp van familie, buren
en thuiszorg is het mogelijk geweest om haar wens te
vervullen niet naar een verpleeghuis te moeten. Zij
was sowieso een vrouw die het liefste thuis bleef.
Maar wel een vrouw met een ruim hart. Op 6 januari
was de uitvaartdienst in de net nieuw ingerichte pro
testantse kerk in Laren. Daarna vond de begrafenis
plaats op het kerkhof aldaar. Moge God haar familie
nabij zijn en troost geven.
NIEUWE OUDERLING IN WIJK NOORD
Op 7 januari is Henk Jansen (tel. 364488) bevestigd
als ouderling. In de vergadering van het pastorale
team is afgesproken, dat hij de vroegere sectie over
neemt van Arie Vogel, met uitzondering van de Pot

kamp, dat al was overgenomen door Bettie Note
boom. Tot zijn sectie horen: Groningerveldweg, Gro
ningeresweg, Oude Rijssenseweg, Postweg 210, 1
5a, Rijssenseweg 214 en 129a. We wensen hem
voldoening toe in het bezoekwerk en hopen dat het
hem met Gods hulp lukken mag. Helaas hebben we in
januari afscheid moeten nemen van Willy Zandvoort
Vogel, die het te druk heeft gekregen met werk en
studie. In het spoor van haar vader heeft ze zich wel
bereid verklaard om zo nodig nog bij te springen, als
het om een bezoekje gaat ter gelegenheid van een
verjaardag. Willy, bedankt, en succes met de bijscho
ling.
ONDERDRUKKEN TELEFOON
Toen we in Markelo kwamen en een abonnement
namen op de telefoon, had ik KPN verzocht om de
weergave van ons nummer te onderdrukken bij het te
lefoneren. De mensen hoefden niet te weten, dat ik
belde of had gebeld. Ik wilde bij herkenning van ons
nummer voorkomen, dat men de telefoon niet opnam.
Intussen kom ik daarvan terug. Want bij degenen, die
de mogelijkheid hebben van nummerweergave ver
schijnen nullen op het display, zodra ik hen opbel.
Meer dan eens wordt niet opgenomen, terwijl achteraf
blijkt dat men er wel was. Onlangs hoorde ik iemand
nog zeggen tegen zijn vrouw, terwijl hij de telefoon
had opgenomen: "Een anonieme beller". Precies, die
nullen leveren heel vaak een vraag op of je mee wilt
doen aan een kort onderzoek (het zijn maar een paar
vragen) of dat je wilt overschakelen op een andere le
verancier van stroom, etcetera. Lastig allemaal. Dan
toch maar liever uit de anonimiteit. Anoniem christen
dom is toch wezensvreemd?
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
WIJ GEDENKEN
Hendrik Jan Bekkernens werd geboren in het
buitengebied van Holten, op de Borkeld. De liefde
voor het buitengebied, de liefde voor de natuur bleef
hij ook zijn hele leven houden. Henk was een
natuurmens, die graag buiten was. Lange
wandelingen met de hond, de jacht, daar genoot hij
van.
Hij is nooit getrouwd geweest. Het grootste deel van
zijn leven woonde hij in Holten. Maar toen één van
zijn zusters weduwe werd, en alleen kwam te wonen,
trok hij bij haar in. Samen hadden ze zo nog een
aantal mooie jaren, en steun en gezelligheid aan
elkaar.
Die mooie jaren werden wreed verstoord, toen Henk
een paar weken geleden ziek werd. Een ziekenhuis
opname maakte duidelijk dat hij ongeneeslijk ziek
was. Moedig zag hij zijn situatie onder ogen, en gaf

zelf aan hoe zijn laatste afscheid gestalte zou moeten
krijgen… Op 16 januari is hij overleden, 69 jaar oud.
We namen afscheid van Henk in een plechtigheid in
het crematorium in Diepenveen. We lazen de oude
woorden uit Johannes 14, over het huis van de Vader,
waar veel kamers zijn. Deze woorden hadden destijds
ook geklonken bij de rouwdienst van zijn moeder.
In vertrouwen, dat in het huis van de Vader ook plaats
is bereid voor Henk Bekkernens gaven wij deze mens
uit handen. We hopen dat dit vertrouwen ook kracht
en troost mag geven aan zijn familieleden, en aan al
len die hij na stond.
NIEUW MAILADRES
Sinds eind januari beschik ik over een nieuw email
adres. Als er iets gemaild moet worden kan dat naar
hoverdijk@home.nl. Het oude adres houd ik overigens
ook nog wel in de gaten, zodat er op dat gebied in de
communicatie niet zoveel mis kan gaan…
TENSLOTTE
Een hartelijke groet aan u allen, ook van mijn vrouw.
H. Overdijk

Kerkenraad
UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad nodigt u hartelijk uit voor de
gemeenteavond van dinsdag 20 februari, om
20.00 uur in het Dienstgebouw. Na de ope
ning willen we met elkaar van gedachten wis
selen over het liturgisch centrum van de
Martinuskerk. We zijn benieuwd hoe u dat er
vaart, welk gevoel roept het liturgisch centrum,
en de inrichting van onze kerk in het alge
meen, bij u op?
Na de pauze willen we met elkaar spreken over
de kerkdienst. Hoe ervaart u de diensten, de
liederen, de preken? We zijn benieuwd naar uw
bevindingen!
Na een ‘algemene rondvraag’, waarbij alle
vragen die onze gemeente betreffen gesteld
kunnen worden, zal de avond afgesloten wor
den.

We hopen op een grote opkomst! (O.)

Kerkrentmeesters
Actie kerkbalans 2007:
“Een kerk is van blijvende waarde”
Op donderdagavond 25 januari j.l. mochten we weer
vele vrijwilligers begroeten die hun “oogst” van de “Ac
tie Kerkbalans” kwamen inleveren.
Bleef in 2005 en 2006 de financiële thermometer op
de inleveravond op ruim 170.000 euro steken, dit jaar
was de eindstand 170.564 euro.
Maar interessanter is de vraag hoe groot is het saldo
van de toezeggingen nadat ook de later binnengeko

men enveloppen zijn verwerkt. Daarom geven we u
als gemeente een overzicht van de toezeggingen in
de laatste 3 jaar.
Totaal toezeggingen:
Jaar 2005
181.630 euro
Jaar 2006
184.858 euro
Jaar 2007 t/m 31 januari
187.380 euro
Er zullen nog enkele toezeggingen binnenkomen. We
kunnen als Protestantse gemeente van Markelo in ie
der geval constateren dat de kerk voor ons van blij
vende waarde is.
De hierboven geconstateerde jaarlijkse verhoging
hebben we ook hard nodig om alle plannen voor in
standhouding van kerk, dienstgebouw en aula te kun
nen uitvoeren.
Het geld zal zeer nuttig en weloverwogen besteed
worden!
Rest ons iedereen die zijn of haar medewerking heeft
verleend aan dit prachtige resultaat hartelijk te bedan
ken. Zonder de steun van u / jullie allen kunnen we de
kerk niet in stand houden!
RC

Jeugd en Jongerenwerk
Namens de Jeugdclub heten wij Joanne Roeterdink
van harte welkom. Joanne komt de groep van
9 tot 12 jaar assisteren.
Veel succes en veel plezier.
De leiding van de Jeugdclub

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

22 februari 2007
08 Maart 2007

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

Je eigen muziekinstrument
maken
Werken met wasknijpers

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…………………

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

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

programma

22 februari 2007
08 Maart 2007

Bakken maar…..
Een pennenmuis maken

Groetjes Anet, Margot en Madieke
‘Balansmenu’ voor de veertigdagentijd!
‘Neem een balansdag’ zegt het voedingscentrum als
je de vorige dag teveel, te vet en te zoet naar binnen
hebt gewerkt. Met dit menu kun je gedurende 7 weken
in balans komen.
Check in de komende veertigdagentijd voor Pasen of
je in balans bent: hoe zit het met jezelf en tussen
jou, je vrienden, God en de wereld om je heen.
Het Balansmenu kun je met
een gebruiken en je kunt de
fullcolour Balansriem erbij
bestellen. Draag deze riem of
hang hem op als ‘kalender’ op
weg naar Pasen. Vraag deze
riem gratis aan via
www.kerkinactie.nl of via
brochureverkoop@pkn.nl
Het Balansmenu en de
Balansriem zijn van JOP, de
jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk, en wordt je
aangeboden door Kerk in
Actie en Icco bij het veertigdagenproject 2007: Zoek
de Balans. Download je Balansmenu d.m.v. de
volgende link:
http://www.jop.nl/young/site/uploadedDocs/Menukaart_print.pdf

Commissie Thema Diensten
De Commissie Thema Diensten is druk met de voor
bereidingen van een themadienst. De dienst wordt op
4 maart 2007 gehouden in de Martinus kerk.
Het thema van de dienst is:
“Geef dat we het zien”.
Samen met ds. Tacken uit Gelselaar geven we een
invulling aan dit thema. De dienst begint om 19.30 u.
Iedereen is van harte welkom.
Afscheid
Afgelopen Kerst hebben Germa Schreuder en Anita
Meulman afscheid genomen van de Commissie The
ma Diensten. We willen hen via deze weg erg graag
bedanken voor hun enthousiaste inzet. We hopen jul
lie nog vaak tijdens onze Themadiensten te mogen
verwelkomen.
Commissie Thema Diensten

Algemeen
Hervomde Vrouwen Vereniging.
Op dinsdag 20 februari gaan we met de dames van
de tuinclub een bloemstukje maken met viooltjes. We
beginnen ‘s morgens om half tien bij de
fuchsiaboerderij van de familie ten Hove. Ook maken
we deze morgen enkele bloembakjes met viooltjes
voor de daaropvolgende verenigingsavond.
Het thema van die avond is namelijk: “Knielen op
een bed violen” van Jan Siebelink.
Het wordt vast weer een gezellige morgen.
Verenigingsavond H.V.V.
Op donderdag 22 februari komen we samen om 20.00
uur in het Dienstgebouw voor de verenigingsavond.
Deze avond hebben we een bijzondere gast namelijk
schrijver:
Jan Siebelink, van de roman
“Knielen op een bed violen”
Hij wist wel dat hij een mooie roman had geschreven,
maar dat het zo’n bestseller zou worden, had hij niet
verwacht.
Knielen op een bed violen heeft zelfs geleid tot ‘Jan
Siebelinktoerisme’: mensen bezoeken massaal de
plekken uit het boek.
Jan Siebelink: “Blijkbaar legt het boek een wereld
bloot waarin mensen zich herkennen.”
Het boek gaat over zijn eigen jeugd en geeft een
portret van zijn vader die tijdens zijn leven steeds
meer in de ban raakt van een streng orthodoxe
geloofsstroming. Knielen op een bed violen zal ook
uitkomen in het buitenland en wordt verfilmd door
niemand minder dan Paul Verhoeven. Jan Siebelink
geeft bijna elke avond wel ergens in het land een
lezing.
Ook dit belooft weer een bijzonder interessante avond
te worden, we hopen dan ook weer veel dames te
mogen begroeten.
Hartelijke groeten H.V.V.

Bijbelgenootschap lanceert nieuwe site over de
Bijbel
Vanaf heden is de nieuwe site www.rondomdebijbel.nl
online. De site geeft heldere en wetenschappelijk ver
antwoorde informatie over het ontstaan en de ge
schiedenis van de Bijbel. Op deze manier wil het Ne
derlands Bijbelgenootschap (NBG) informatie geven
aan bezoekers die alles willen weten over de Bijbel,
de verschillende bijbelboeken en over de tijd van de
Bijbel
.
Op www.rondomdebijbel.nl vindt de bezoeker ant
woord op vragen als ‘wanneer is de bijbel ontstaan’,
‘hoe leefde men in de tijd van de Bijbel’ en ‘wat zijn
ook alweer de Dode Zee rollen?’ De site is gemaakt

door de medewerkers van de afdeling vertalen en uit
geven van het NBG en is bestemd voor iedereen die
is geïnteresseerd in de Bijbel en de achtergrond van
de Bijbel.

Naast www.rondomdebijbel.nl is er een nieuwe versie
van de reeds bestaande site www.voederbak.nl be
schikbaar. Deze site geeft informatie over allerlei ver
taalkwesties. Men vindt hier uitleg over de vertaalkeu
zes in De Nieuwe Bijbelvertaling.
NBG komt met BibleDate
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met
een gloednieuw project voor het voortgezet onderwijs:
BibleDate  up to you. In een grote uitschuifbare trailer
maken jongeren van 12 tot 15 jaar op een interactieve
manier kennis met de Bijbel. Ze ontdekken de invloed
van de Bijbel in hun omgeving en discussiëren met el
kaar over relevante bijbelse thema’s als relaties, eer
lijkheid en discriminatie.
Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) van
23 t/m 27 januari 2007 in de Jaarbeurs in Utrecht
heeft het NBG dit nieuwe project gelanceerd. Een
speciale ‘mystery guest’ (Mr. B.) onthulde het pro
gramma Up to You met een ludieke actie.
Up to you is een vorm van edutainment voor de vak
ken Godsdienst, Levensbeschouwing en Maatschap
pijleer. Leerlingen van VMBO, HAVO en VWO kunnen
nadenken, meepraten, en hun mening geven over de
Bijbel. Ook kunnen ze een eigen filmpje maken naar
aanleiding van een bijbelverhaal.
Vanaf maart 2007 zal de BibleDate volledig operatio
neel zijn.
Het bijbelgenootschap zet sinds enkele jaren de Ark
venture Bible Explorer in, een trailer voor het basison
derwijs. Vanwege het grote succes van dit project –
inmiddels volgden al meer dan 50.000 kinderen dit in
teractieve programma met de Bijbel – kwam het NBG
op de gedachte om ook voor het voortgezet onderwijs
een project van een dergelijke omvang op te starten.
De verwachting is dat ook dit project goed zal aan
slaan bij zowel het openbaar als het christelijk onder
wijs. In ieder geval is het idee enthousiast ontvangen
bij leerkrachten waar het NBG contact mee heeft ge
zocht.
Naast het programma in de trailer wordt ook een web
site ontwikkeld met aanvullende informatie over de
Bijbel en lesmateriaal.
Werkgroep Markelo

ma 12 feb

Ester 8:917

Een nieuw bevelschrift

di 13 feb

Ester 9:110

wo 14 feb

Ester 9:1119

De joden verslaan hun
vijanden
14 Adar

do 15 feb

Ester 9:2028

vr 16 feb

Ester 9:2810:3

za 17 feb

Lucas 5:2739

zo 18 feb
ma 19 feb
di 20 feb

Lucas 6:111
Lucas 6:1219
Lucas 6:2026

Eten en drinken met de
bruidegom
Op sabbat
Twaalf apostelen
Goed en fout

wo 21 feb
do 22 feb
vr 3 feb

Psalm 51:111
Psalm 51:1221
Lucas 6:2735

Schuldbewust
Red mij, God
Heb je vijanden lief

za 24 feb
zo 25 feb

Lucas 6:3642
Lucas 6:4349

Wees barmhartig
Goede vruchten

ma 26 feb
di 27 feb
wo 28 feb

Job 25:16
Job 26:114
Job 27:110

Nietig
Wat deed jij?
Onschuldig!

do 1 mrt
vr 2 mrt
za 3 mrt

Job 27:1123
Job 28:111
Job 28:1228

Wee de goddeloze
Vindbaar
Onvindbaar?

zo 4 mrt

De liefde

ma 5 mrt
di 6 mrt
wo 7 mrt

1 Korintiërs
13:113
Job 29:125
Job 30:119
Job 30:2031

do 8 mrt
vr 9 mrt
za 10 mrt

Job 31:112
Job 31:1323
Job 31:2440

Geen overspel
Oog voor de naaste
Geen andere goden

zo 11 mrt

1 Korintiërs 8:1
13
1 Korintiërs 9:1
14
1 Korintiërs
9:1523
1 Korintiërs
9:2427

Wel of geen offervlees

ma 12 mrt
di 13 mrt
wo 14 mrt
(Biddag)

Voorschriften voor het
Poerimfeest
Tot slot: Ester en Mordechai

De rechtvaardige
Mikpunt van spot
Een mens in nood

Ik ben een apostel!
Vrij onder de wet
Ren!

20% van de wereld heeft 86% van de welvaart.
Bijna 3 miljard mensen leven van minder dan 2$ per
dag
Met uw steun werkt Kerkinactie ook aan beter rent
meesterschap over de aarde.
Aantasting van het milieu  of zelfs klimaatverandering
 zijn geen onvermijdelijk gevolgen van (economische)
groei. Maar het gevolg van keuzes voor economische
ontwikkeling en energiegebruik waardoor de heelheid
van de schepping in het gedrang komt.
Het kan ook anders en daar werkt Kerkinactie aan.
ZWO heeft gekozen voor een waterproject in Kame
roen. In het dorpje Echoc moeten de mensen het wa
ter uit een stroompje halen en nu vraagt men onze
hulp voor een waterleiding en een goede rioolafvoer.
Onze bijdrage zal verdubbeld worden door Impul
sis (een samenwerkingsverband van Edukans,
ICCO en Kerkinactie).
ZWO Markelo
BEZOEK AAN CSURGÓ
Van de Hongaarse gemeente in Csurgó hebben we bij
de wisseling van het jaar een uitnodiging ontvangen
om dit jaar naar Hongarije af te reizen. In 2006 is een
groep bij ons geweest, van wie het merendeel uit jon
geren bestond. Het was een leerzame ervaring, waar
uit nog enkele contacten zijn ontstaan via het internet.
Nu is het plan om er begin juli heen te gaan. We zou
den dan op donderdag de vijfde vertrekken, ergens
overnachten, vrijdag aankomen en de dinsdag erop
weer richting Nederland gaan. Een deel van de kosten
is voor eigen rekening. Een deel kan worden betaald
uit de pot. Wie nieuwsgierig is geworden met welke
mensen we nu al zo vele jaren een band hebben,
wordt van harte uitgenodigd mee te komen. Of de ge
plande periode ook past voor de Hongaarse zusters
en broeders, dat is nog niet bekend. Wie meer wil we
ten, of zich alvast wil opgeven, kan contact opnemen
met de volgende leden van de werkgroep Csurgó. MD
Gerry Berendsen, tel. 0573221344
Ria van Bolhuis, 361816
Getty Eggink, tel. 362470
Margo Oostdijk, tel. 363966
In Csurgó kan het 's winters flink sneeuwen.
De foto is van een kerk in Csurgó.

Zoek de balans
In de 40 dagen voor Pasen zoeken mensen naar de
balans in hun leven. Het is een tijd van inkeer, van
bezinning. Steeds meer mensen kiezen in deze dagen
voor een vorm van vasten. Want "smaakt minder ei
genlijk niet naar meer", in een wereld waar te veel
mensen te weinig hebben om van te leven? In een
wereld waar de alsmaar groeiende vraag naar haar
natuurlijke rijkdommen de aarde uitput?
Hoe krijgen wij Gods schepping weer in balans?

OPENKERKDAGEN
Ook in de zomervakantie van 2007 zal onze Martinus
kerk weer zes donderdagochtenden geopend zijn. Het
orgel zal dan door verschillende organisten bespeeld
worden. 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 medewer
king vragen bij het verzamelen van kinderleesboeken
die u als kind op zondagsschool kreeg bij het kerst
feest. 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 tentoonstel
ling van kunnen maken. Hopelijk kunt u ons hierbij
helpen.
Voor informatie of aanmelden van boeken:
Commissie Openkerkdagen:
Hermien Nijland
Gerrie Berendsen
Peggy v. Til
Jacqueline Gootjes
Collecten:
03 dec.

tel. 0547 361952
tel. 0573221344
tel. 0628303001
tel. 0547 362536

CvK/Kerk Diac.
54,28

54,28

135,06 Diaconie

61,40

37,50

37,50 Diac./
CvK/Kerk.

17 dec. 10 u
17 dec. 19.30 u

38,70

38,70

91,60 CvK/Kerk
322,23
56,05 Diaconie

24 dec. 10 u
24 dec. 19.30 u

34,73
135,26

34,72
135,26

24 dec. 22.30 u

148,21 148,20

88,40 Diaconie
359,75 Thema
dienstcomm.
491,47 Kinderen
Afghanistan

25 dec. 10 u

90,13

90,13

267,23 CvK/Kerk

31 dec.

59,76

59,76

161,52 Cvk/Kerk

07 jan.

55,71

55,71

153,97 CvK/Kerk

14 jan.
14 jan.
Stokkum

41,65
30,23

41,65
30,23

113,85 CvK/Kerk
87,20 CvK/Kerk

21 jan. 10 u
21 jan. 19.30 u

34,76
11,60

34,75
11,60

81,00 Diaconie
19,80 Diac. +
CvK/Kerk

26 jan. Anholtskamp
28 jan.

67,38

41,20
67,38

Giften t/m 31 december 2006:
CvK/Kerk:S. 5,00 / JS. 20,00 / RW. 50,00 / DE.
50,00 / S. 20,00 / W. 10,00 / GN. 10,00 /
R. 10,00 / ZH. 5,00 / vdV. 25,00 / K. 5,00 / W. 10,00 /
BS. 20,00 / RD. 10,00 / S. 10,00 / BH. 10,00 / OW.
10,00 / KE. 5,00 / L. 20,00 / S. 15,00 / PK. 10,00 /
ML. 25,00 / K. 25,00 /
Orgelfonds: R. 10,00 / HS. 15,00 /
Bloemendienst: T. 10,00 / BS. 5,00 /
Verjaardagfonds: S. 5,00 / BA. 5,00 / Kl.O. 15,00 / H
G. 5,00 / A. 10,00 / B. 15,00 / E. 10,00 / BH. 5,00 /
K. 5,00 / HH. 10,00.
per giro november 279,00
per giro december 137,00
onderhoudfonds: SZ. 10,00
Diaconie:
Algemeen:
W. 10,00 / KK. 10,00 / K. 25,00
Bloemenfonds: W. 10,00 / H. 5,00 / KW. 5,00
Fruitbakjes:
101,00
Kalenders:
223,80

Eindcollecten

10 dec.

23 dec. Anholtskamp

Giften Bloemendienst
fam H. € 5 / H.S. € 10 / Mw B. S. € 4,75 / Mw V. € 5 /
Mw H.S. € 6,50 / Mw O.S. € 5 / Mw V. € 10
fam W. € 10 / Mw D. € 10 / Mw W.O. € 5 / fam v B. €
10 / Mw S. € 5 / fam R. € 8 / fam M. € 20 / hr K. € 5

Diaconie

161,35 CvK/Kerk

Waar?
Voor al uw
Aantal
Info
Email:

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

Programma bijeenkomsten
Vrouw en Kerk / HVD
20 februari ‘En God sprak. Over
profetessen en andere vrouwen
in de bijbel die Gods boodschap
brachten’
Door: Dr. Jopie SiebertHommes
Doelgroep: alle belangstellenden, mannen én vrou
wen
Profeten hadden een belangrijke plaats in het gods
dienstige leven van het Oude Israël. Opmerkelijk ge
noeg waren zij bijna allemaal mannen. Speelden
vrouwen ook een rol bij het verkondigen van Gods
boodschap aan de mensen...?
Deze ochtend willen wij allereerst het begrip ‘profetie’
nauwkeurig afbakenen. Wanneer is iemand een pro
feet of profetes? Waarom wordt Mirjam, de zuster van
Mozes profetes genoemd? En wie waren de profetes
sen Debora en Hulda? Waarom kregen zij zo’n bij
zondere plaats in de bijbelse geschriften?
Ook willen we stilstaan bij een aantal andere vrouwen
die een profetische opdracht te vervullen kregen. Wie
zijn deze vrouwen en wat was hun taak? En tenslotte:
hoe kunnen wij inspiratie putten uit de bijbelse verha

len over vrouwen die de boodschap van God in de
wereld brachten?
Dr. Jopie SiebertHommes was docent Oude Testa
ment en Vrouwenstudies Theologie aan de Universi
teit Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam. Zij
schreef o.a. “Laat de dochters léven!” (Kok 1993) en
“Ester”, "Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel”
(Callenbach 1997). Onder haar redactie verscheen
“De vrouw van de nacht en andere bijbelverhalen”
(Meinema 1998).
Datum: dinsdag 20 februari 2007
Tijd: 9.45 – 12.30 uur, daarna gelegenheid tot lunch
(zelf meenemen).
Plaats:
Protestants
Dienstencentrum
Overijs
sel/Flevoland, De Haarstraat 14, Heino.
Kosten: € 5, (incl. koffie/thee)
(Mocht dit een belemmering zijn om deel te nemen,
neem dan contact op met Jaantje Vink)
Informatie: Jaantje Vink j.vink@pkn.nl 0572 
346828
Aanmelden: uiterlijk 13 februari 2007
Aanmeldingscode: 2007/14
Na opgave ontvangt u ongeveer een week voor aan
vang een bevestiging
Mediteren kun je leren
We leven in een tijd van haast en koude drukte, en
daar hebben we last van. We zouden willen onthaas
ten. We zouden willen leren stil te zijn en van de stilte
te genieten. We zouden dichter bij de bronnen van
ons bestaan willen komen, dichter ook bij wie we ten
diepste zijn. We zouden dan wellicht ook meer tot een
gebed kunnen komen, tot een besef van verbonden
heid met God.
In het Protestants Dienstencentrum in Heino wordt de
komende maanden een cursus “Leren mediteren” ge
geven. In deze cursus proberen we aan bovenge
noemde verlangens richting en vorm te geven. We le
ren een eenvoudige manier om tot verstilling en con
centratie te komen, vanuit een goede zithouding en
een ontspannen ademhaling. We leren enkele manie
ren om te mediteren met teksten en beelden. We le
ren daarbij onze fantasie te gebruiken zonder de band
met de realiteit te verliezen. Deze cursus maakt ge
bruik van technieken uit het oosten en het westen, en
wordt inhoudelijk geïnspireerd door de joods
christelijke traditie.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij gedurende de
weken dat de cursus gegeven wordt ook regelmatig
thuis oefenen. Op de cursus zal daartoe oefenstof
worden aangereikt.
De cursus wordt gegeven op donderdag 15 en 29
maart en 12 en 26 april, van 19.30 – 21.45 uur.
De kosten bedragen € 25,, voor koffie, thee en cur
susmateriaal.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 maart, bij het se
cretariaat van het Protestants Dienstencentrum,
tel. 0572 – 34 68 00, of per mail:

info.overijsselflevoland@pkn.nl.
onder vermelding van de aanmeldingscode 2007/21
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Els Deenen, tel. 0572346823, (e.deenen@pkn.nl).
Op zaterdag 17 maart 2007 organiseert de Interkerke
lijke Werkgroep Scheiden en Geloven Twente haar
jaarlijkse Ontmoetingsdag; deze vindt plaats in de
Zwanenhof te Zenderen van 1015.30 uur, bijdrage in
de kosten 10 Euro.
Het thema is dit jaar: “Zien met nieuwe ogen: Kijken
naar jezelf en nieuwe mogelijkheden ontdekken.”
Na een scheiding of verbroken relatie blijf je vaak zit
ten met de vraag hoe dat heeft kunnen gebeuren en
wat er toch is misgegaan. Het is meestal moeilijk om
eerlijk en helder naar je eigen rol te kijken. Je bent
gewend om op een bepaalde manier te denken, te
praten en te handelen.
Mevrouw Inez Kause heeft hiermee veel praktijkerva
ring opgedaan als docent, coach en therapeut; ze zal
ons helpen om met “Nieuwe ogen te zien”. Na haar in
leiding is er gelegenheid voor ontmoeting met lotgeno
ten en creatieve verwerking.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen
met Carla Berbée, email eschmarke@yahoo.com of
telefoon 0641252558.
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