
 

 
 
 

84e jaargang, nr 700 – januari 2007 

 

  Markelo's Kerkblad  

                   
Uitgave van de 

                     Protestantse Gemeente van Markelo 
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WAT WILLEN WE? 

 
Rond de jaarwisseling maken we dikwijls de balans 
op. De eerste weken van januari zijn geplaveid met 
goede voornemens… Dan zal het toch écht gebeuren! 
Die ondeugden, waar we ons zo lang aan bezondigd 
hebben, al dat ongewenste gedrag, zullen we nu toch 
écht eens aanpakken. Nu afvallen! Minder eten! Niet 
meer roken! De fles wat vaker in de kelder laten 
staan! Meer bewegen! Minder stress! Je agenda min-
der laten vullen door wat anderen vinden dat er in 
moet staan… Meer aandacht geven aan je oude ou-
ders, je familie en je vrienden… Het wordt anders! In 
2007 gaan we écht doen wat we al zo lang wilden 
doen, en écht laten wat ons aan ons eigen gedrag 
stoort…  

Helaas blijken die kwalijke gewoontes vaak een grote 
kracht te hebben om te blijven… Ze zijn hardnekkig, 
de geest is gewillig, maar het vlees is zwak… Veel 
van die goede voornemens drogen geruisloos op en 
vervluchtigen, voor je het weet gaat alles weer ‘ge-
woon’ in het oude patroon verder. 

Kunnen we al die zaken die 
we willen aanpakken aan het 
begin van een nieuw jaar, on-
der de noemer ‘welvaartspro-
blemen’ brengen? Overcon-
sumptie, verslaving, stress, 
noem maar op, heeft het al-
lemaal te maken met het type 
samenleving dat wij met el-

kaar vormen? Of heeft het feit dat wij voor allerlei ver-
leidingen toch wel heel makkelijk bezwijken, een die-
pere wortel? 

Het valt me op, hoe vaak je tegenwoordig het woord 
‘leuk’ hoort. Alles moet ‘leuk’ zijn… Een schooloplei-
ding moet ‘leuk’ zijn, een baan moet ‘leuk’ zijn, een re-
latie moet ‘leuk’ zijn, en zelfs voor een kerkdienst 
hebben sommigen geen ander criterium dan dat het 
‘leuk’ moet zijn… Héél het leven, in alle facetten, moet 
voor heel veel mensen alleen maar ‘leuk’ zijn… Tele-
visiereclames toveren ons een schijnwereld voor ogen 
waarin alles, tot zelfs heel vervelende klusjes toe, 
‘leuk’ geworden is… En als er in het leven aspecten 
nog niet ‘leuk’ zijn, dan worden die in een rap tempo 
‘opgeleukt’… 

Maar het leven alleen beoordelen op hoe ‘leuk’ het is, 
maakt, vrees ik, een mensenleven tot een uitputtend 
najagen van kick tot kick… Wie leeft met het waan-
beeld dat het hoogste doel van het leven een ‘leuk’ le-
ven is, schept voor zichzelf een onbevredigend be-
staan, waarin geluk, paradoxaal genoeg, nooit in het 
hier-en-nu ligt, maar het leven verwordt tot een afmat-
tende race, waarvan de finish nooit gehaald wordt… 
Een leven dat alleen maar ‘leuk’ moet zijn, levert een 
kille en harde maatschappij op, met ‘vriendschappen’ 
zoals ook de verloren zoon ‘vrienden’ had… 

Het wordt tijd dat onze samen-
leving zich weer gaat bezinnen 
op ‘zin’. Het leven heeft een 
andere essentie dan dat het al-
leen maar ‘leuk’ zou moeten 
zijn. De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid 
constateert in een recent rap-
port (“Geloven in het publieke 
domein”) dat voor een groot 
aantal inwoners van ons land 
een diepere zin aan het leven ontbreekt, en dat dit 
een gevaar is voor de kwaliteit en de humaniteit van 
onze Nederlandse samenleving… 

Maar de maatschappij – dat zijn wij zelf! Wat is ons 
perspectief, wat is onze levensoriëntatie? Zou het 
misschien een goed voornemen voor 2007 kunnen 
zijn, om ons te bezinnen op de zin van ons leven in 
het licht van het Evangelie?  
“Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie 
leeft naar zijn wet getuigt van goed inzicht,” zegt 
Psalm 111… De lamp van het Evangelie wordt bij ons 
in Markelo nog steeds brandende gehouden. Blijft uw 
lamp onder de korenmaat, of doet u mee om de licht-
kring van het Evangelie breder en wijder te maken, 
ook in ons dorp? 

H. Overdijk 
 

Actie Kerkbalans 
8 – 21 januari   



KERKDIENSTEN 
 
Zondag 14 januari 
10.00 uur Martinuskerk ds. M. Dijkstra 
  collecte: kerk 
10.00 uur Stokkum ds. H. Overdijk 
  collecte: kerk 
 
Zondag 21 januari 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
  collecte: diaconie en kerk 
19.30 uur ds. H. Overdijk 

collecte: diaconie  
 
Vrijdag 26 januari, Anholtskamp 
19.00 uur ds. H. Overdijk, zangavond 
  collecte: diaconie 
 
Zondag 28 januari, Doopdienst 
10.00 uur ds. M. Dijkstra   
  collecte: kerk 
 
Zondag 4 februari  
10.00 uur Martinuskerk ds. E.B. Asscher 
  collecte: diaconie 
 
Zondag 11 februari 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
  collecte: werelddiaconaat 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK 
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in het 
Dienstgebouw en kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschoolleeftijd. Gelijktijdig met de och-
tenddienst wordt er zondagsschool gehouden in het 
Dienstgebouw en in de school van Stokkum. Iedere 
derde zondag van de maand is er van 10 tot 11.00 uur 
jeugdkerk in het Dienstgebouw voor tieners van 12 tot 
16 jaar.  
 
KOFFIE-INLOOP-MORGEN 
Elke donderdagmorgen (tijdens de markt) is er gele-
genheid om in het dienstgebouw een kop koffie te 
drinken, een praatje te maken en van binnen warm te 
worden. U bent van harte welkom. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
In het dorp hebben we al gelegenheid gehad om el-
kaar een goed nieuwjaar toe te wensen, de Stokku-
mers krijgen er op 14 januari nog een kans voor. Na 
afloop van de buurtdienst in het gebouwtje bij de ba-
sisschool.  
Bent u al eens op een zangavond in de Anholtskamp 
geweest? Voor de bewoners van de aanleunwoningen 
en de verzorging wordt er iedere maand een bijeen-
komst georganiseerd met bekende geestelijke en po-
pulaire liederen. Maar ook mensen van buitenaf zijn er 
welkom. Sommige bezoekers, die er voor het eerst 
kwamen, waren positief verrast. Ze hadden niet ge-
dacht dat het ze zo zou aanspreken. Dus: gewoon 
een keer doen. Anders komt het er niet van. Op 26 ja-
nuari leidt ds. Overdijk de avond. 

Wie op 28 januari een kind wil laten dopen, heeft zich 
bij mij (ds. M. Dijkstra) op te geven. Een datum voor 
dit gesprek is gepland op donderdag 18 januari in het 
dienstgebouw, 's avonds om 20.00 uur. De eerstvol-
gende doopdienst staat gereserveerd op 25 maart 
met ds. Overdijk als voorganger.  
Op de eerste zondag in februari gaat ds. Asscher uit 
Borne in de Martinuskerk voor. Hij is legerpredikant en 
(oud) kerkenraadsleden zullen hem nog kennen van 
de visitatie in september 2004. Hij bracht ons toen 
een bezoek om zich te laten informeren over het rei-
len en zeilen van de gemeente. Tegelijkertijd is er een 
kerkdienst in het buurtgebouw van Herike-Elsen, bij 
de school Elserike. MD 
 

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 
We hebben een geboortekaart ontvangen van Gerard 
en Susan Schreurs-de Krosse, Loosboersstraat 58. 

Op 14 december is hun 
dochter Ancella Dianthe 
geboren. We willen de ou-
ders van harte feliciteren 
en wensen Ancella Gods 
zegen toe.  
 

 
VERSTERKING TEAM 
Enkele maanden terug vroegen we aandacht voor de 
situatie van het pastorale team van wijk noord. Er was 
dringend behoefte aan versterking. Ook al zijn alle va-
catures nog niet ingevuld, toch kunnen we bij de start 
van het nieuwe jaar rekenen op een nieuwe kracht. 
Op zondag 7 januari is Henk Jansen uit Elsen beves-
tigd als ouderling. Welkom in ons midden en de hulp 
van Gods Geest toegewenst! Welk gedeelte van de 
wijk aan zijn zorg wordt toevertrouwd, dat zal later be-
kend worden gemaakt.  
 
Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra 

 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1 

telefonisch spreekuur: 
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur 

tel. 361402; email: overdijk@ncrvnet.nl 
vrije dag: zaterdag 

 
GEBOREN 

Rudi en Sandra Addink stuurden 
een geboortekaartje waarin ze 
meedelen dat op 30 november 
hun tweede zoon geboren is, die 
ze de namen Werner Joan Twan 
gaven. We willen hen daarmee 

van harte gelukwensen, en die felicitatie is natuurlijk 



 

  

ook voor ‘grote broer’ Marten, en voor de opa’s en 
oma’s en de overgrootouders. Bovenal wensen we dit 
gezin ook Gods zegen toe! 
 
HUWELIJK 
Ze zouden aanvankelijk op 10 november trouwen, en 
zo stond het ook in het kerkblad. Maar door ziekte in 
de familie moest de huwelijksdatum worden 
uitgesteld. Maar nu ziet alles er goed uit! Op vrijdag 9 
februari hopen Gea Nijman en Jan Henk Hargeerds 
elkaar hun jawoord te geven. Om 14.30 uur willen we 
een zegen over hun huwelijk vragen. We wensen Jan 
Henk en Gea en hun kinderen en verdere familie een 
blijde dag toe, en veel zegen op hun levenspad. 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 3 december, een paar weken voor haar 90

ste
 

verjaardag overleed thuis, heel onverwacht, Jenneken 
Hofmeijer – ten Hove. Ze werd geboren in de 
gemeente Lochem, en kwam door haar huwelijk met 
Berend Jan Hofmeijer in Stokkum terecht. Jenneken 
ten Hove was geen vrouw die bijzonder op de 
voorgrond trad. Verenigingsleven, uitgaan, het hoefde 
voor haar allemaal niet zo erg; het liefst was ze thuis, 
in haar eigen omgeving. Begin jaren ’90 was het voor 
haar en haar man eigenlijk niet meer mogelijk om 
alleen te blijven wonen. Het huis werd voor dubbele 
bewoning geschikt gemaakt, en haar oudste zoon en 
schoondochter kwamen terug op het ouderlijk huis. Zo 
hadden Jan en Jenneken nog een aantal goede jaren, 
en kon Jenneken na het overlijden van haar man ook 
thuis blijven wonen. Met het klimmen van de jaren 
werd het wel steeds moeilijker om in haar eigen 
omgeving te blijven. Maar dank zij de kinderen, en 
met hulp van de thuiszorg, lukte het… Toch werd wel 
duidelijk, dat het moment dat het niet meer zou 
kunnen steeds dichterbij kwam… Gelukkig heeft het 
niet tot een verhuizing naar een verzorgingshuis 
hoeven komen, en is ze rustig, zonder ziekbed, 
heengegaan. 
We namen afscheid van deze moeder en oma tijdens 
een dienst in het Dienstgebouw, en zochten troost in 
de woorden van Psalm 103. Boven de tijd, en boven 
ons tijdelijk bestaan, mogen we de God weten, die 
van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Bij deze God 
mogen wij Jenneken ten Hove geborgen weten. Mag 
dit ook troost geven aan haar kinderen, klein en 
achterkleinkinderen, die nu met een lege plek moeten 
leven. 
 
Op woensdagavond 5 december hebben we elkaar 
nog telefonisch – na jaren!- gesproken. Het was bizar 
om de maandag daarop volgend haar uitvaartdienst te 
mogen leiden. Een val in haar oude huis op de 
Markelose berg werd Mini Rozenburg noodlottig. 
Mini Rozenburg was een markante vrouw. Er zijn er 
niet zovelen als zij. Kwam dat ook, omdat zij zoveel in 
haar leven meemaakte? 
Het verdriet om het overlijden van Tonny, haar 
echtgenoot, kort daarop gevolgd door het overlijden 
van hun zoontje Han, hebben haar leven gekleurd. 
Maar ook de wijze waarop zij moest toezien bij het 
ingrijpende dementeringsproces bij haar vader – het 

verlies dat zij leed in het overlijden van goede 
vrienden: Mini trok zich véél van het lijden in de 
wereld bijna lijfelijk aan. Zo worstelde zij op een 
volstrekt integere manier met haar gevoelens van 
onvermogen en het verlangen naar antwoord op haar 
grote vragen. Antwoorden die zij natuurlijk nooit en 
van niemand krijgen kon. Maar het feit dat er geen 
sluitende antwoorden zijn op de echte vragen, droeg 
er wel toe bij, dat Mini –dankzij haar karakter- soms in 
emotionele situaties belandde, waarin zij luidruchtig 
lucht gaf aan haar felle triestheid. 
Ik ontmoette – als pastor in Markelo – in Mini een 
oprecht bewogen en eenvoudig te kwetsen mens. Een 
dierbaar mens, die steeds weer opnieuw delen van 
haar leven beleefde als een doolhof, waarin zij de weg 
niet kende.  
De volhardende wijze waarop zij haar weg telkenmale 
opnieuw zocht, heeft mij diep ontroerd. Omdat zij in 
haar leven gestalte gaf aan diep-gelovige volharden in 
het na elke val weer ópstaan, om dóór te gaan. 
Moge het leven van Mini geschreven blijven in de 
palm van Gods hand. Wij vragen God om troost en 
nabijheid voor Ellen en Judith, hun partners en 
kinderen en diegenen die Mini zo nastonden. 
                         Deodaat van der Boon 
 
Johan Knopers had al een aantal jaren een zwakke 
gezondheid. Zijn hart was zwak, geringe inspanning 
was al te veel voor hem. Maar met hulp van zijn 
nichten en zijn kennissen lukte het nog om zelfstandig 
te blijven wonen. Na een ziekenhuisopname kon hij 
niet onmiddellijk naar huis terug. Tijdelijk vond hij 
onderdak in de Stoevelaar, waar hij overigens heel 
goed kon zijn. Of hij weer naar huis terug zou kunnen, 
was maar zeer de vraag… Maar voordat op die vraag 
een antwoord duidelijk werd, is Johan op 20 
december overleden, 72 jaar oud. 
Hij werd geboren in een boerengezin in Stokkum, 
maar voelde zelf niet veel voor het boerenbedrijf. Hij 
werkte bij de aanleg en het onderhoud van fietspaden, 
in de bouw, bij de Eternit en bij ‘MAVO betonbouw’. 
Het was zwaar werk, en uiteindelijk belandde hij in de 
WAO; maar hij ging niet bij de pakken neerzitten, en 
vond voldoende invulling van zijn leven. Hij had graag 
contact met mensen, zijn autootje was hem veel 
waard, en hij had zijn eigen plek in de familie en 
kennissenkring, en in de buurt. We waren in het 
Dienstgebouw bij elkaar om afscheid te nemen van 
Johan, en stonden stil bij zijn leven en bij de oude 
woorden van Psalm 23 en het laatste deel van 
Mattheüs 11. Woorden met een diepe belofte: ook in 
het dal van de schaduwen des doods zijn wij niet 
buiten bereik van Gods liefde, omdat de Goede 
Herder mensen roept in zijn rust… In dat vertrouwen 
namen wij afscheid van Johan. Moge dit vertrouwen 
zijn zusters en zwager, en zijn verdere familie ook 
kracht geven om met dit verlies te leven. 
 
Op 21 december, de kortste dag van het jaar, kwam 
een einde aan het lange leven van Johanna Hendrika 
Lodeweges – Kooijmans, en stierf zij in het ziekenhuis 
in Deventer. Net nu de longontsteking onder controle 
was, overleed ze heel plotseling terwijl één van haar 



 

  

dochters bij haar was. Hanna Lodeweges werd 90 
jaar, maar in dat lange leven heeft ze ook veel verdriet 
moeten dragen. Haar eigen moeder heeft ze nooit 
gekend, die overleed in het kraambed. Eén van haar 
kinderen raakte op elfjarige leeftijd bedolven onder 
zand, en overleefde dat niet. Haar beide schoonzoons 
overleden relatief jong, haar oudste zoon stierf dit 
voorjaar…  
Hanna was een sterke vrouw, die ook veel werk heeft 
verzet. Als kind al kwam ze bij de boer te werken, en 
ook in haar huwelijk heeft ze veel werk verzet. 
Vanwege de melkritten van haar man Jan Hendrik, 
kwam veel van het boerenwerk ook op haar neer. 
Tot het laatst toe bleef ze helder, en goed bij de tijd, je 
hoefde haar niets wijs te maken, ze bleef met alles op 
de hoogte. 
We legden haar lichaam te ruste op de Markelose 
begraafplaats, na een dienst in het Dienstgebouw. De 
profeet Jesaja zegt, dat wie de rechte weg bewandelt 
rust heeft op zijn sterfbed, en de vrede binnengaat. 
Oude woorden, die iets verklanken van het geloof dat 
dit aardse leven niet het enige is, maar dat na de 
dood een ánder bestaan op ons wacht, woorden die 
onderstreept worden door het leven, sterven en 
opstaan van Jezus Christus. Wij wensen Hanna’s 
dochters, zoon en schoondochter, en de beide 
kleinkinderen kracht en troost toe in de leegte die nu 
in hun leven is ontstaan. 
 
Op Eerste Kerstdag overleed Willemina Gerritdina 
Worsink – Oongs, nog maar 53 jaar oud. Een groot 
verlies voor haar man Henk, voor haar zoon Marco en 
zijn vriendin Janneke, voor haar dochter Marleen, en 
voor haar vader en moeder. Voor hen een dubbel 
verlies, omdat ze 3 jaar geleden ook hun oudste zoon 
al verloren hebben. 
In 2005 openbaarde zich bij Mina een agressieve 
vorm van kanker. Moedig onderging ze een operatie, 
bestralingen en chemotherapie, en dit voorjaar leek ze 
weer behoorlijk goed hersteld te zijn. Mina was een 
doorzetter, iemand die niet opgaf! Toch wist ze dat 
niet alles weggenomen was, maar je hoopt dan dat 
het een aantal jaren ‘rustig’ blijft… Helaas stak de 
ziekte heel snel de kop weer op, en stonden artsen 
machteloos, en is Mina heel snel gestorven… We 
ervaren het als oneerlijk, wanneer het zo gaat. 
Wanneer zo’n vrouw en moeder, die zo positief in het 
leven staat, wordt weggenomen terwijl je haar nog 
helemaal niet missen kunt. 
De gedachtenisdienst vond plaats in het 
Dienstgebouw, waarna we Mina in de kring van aller 
naasten naar de begraafplaats begeleidden. Op de 
vragen, die zo’n ziekbed en zulk sterven met zich mee 
brengen, is geen echt antwoord te vinden. Toch 
hebben we, tastend en zoekend, gezocht naar het 
perspectief van een God die trouw blijft, dwars door 
de dood heen. “De liefde vergaat niet,” zegt de 
apostel Paulus. De liefde van God is in deze wereld 
verschenen in Christus. Zijn verhaal is een verhaal 
van leven dwars door de dood heen… Aan dat leven, 
dat ons begrip te boven gaat, vertrouwen wij Mina toe. 
We bidden Henk en de kinderen, haar ouders en de 

verdere familie veel kracht en troost toe, om de draad 
van het leven nu weer op te nemen. 
 

 
 
TENSLOTTE 
In de eerste plaats: onze beste wensen voor 2007! 
Hartelijk bedankt voor alle goede wensen die wij in 
december kregen! We weten niet wat dit jaar bren-
gen zal, sommigen konden het jaar opgewekt bin-
nengaan, voor anderen bracht de jaarwisseling mis-
schien pijnlijke herinneringen en gevoelens van zorg 
en verdriet met zich mee. Toch staat ook boven dit 
jaar de levende God, en mogen wij, als wij moeten 
kruis dragen, kruis dragen met Christus… 
Het is fijn, dat op 7 januari drie nieuwe ouderlingen 
bevestigd mochten worden. Als gemeente kunnen 
we niet zonder mensen die een taak op de schou-
ders willen nemen. Fijn, dat er nog steeds veel men-
sen zijn, die bereid zijn een stuk van hun tijd aan de 
Markelose kerk te geven! 
Kerk-zijn zal ook steeds meer een kwestie van be-
wuste keuze worden, de tijd dat een gemeente als 
die van Markelo op alleen traditie verder kan draaien 
is voorgoed voorbij! De tijd en de cultuur waarin wij 
leven vragen ook, dat we keuzes maken… Willen we 
onze christelijke beginselen, die onze cultuur ge-
vormd en getekend hebben, willen we die beginselen 
trouw blijven, durven we ‘kleur te bekennen’? Willen 
we ons daadwerkelijk inzetten voor die beginselen, 
met menskracht en financieel (kerkbalans!)?  
 
Met elkaar mogen we in vertrouwen op weg gaan, 
want wij hebben een levende Heer, en een goede 
God! 
Een hartelijke groet voor u allen, ook van mijn vrouw, 

H. Overdijk 
 

Kerkenraad 
 
-  De kerkenraad verkoos de heer Henk Jansen, 
Plasdijk 2f, tot ouderling. (En dhr. Jansen heeft deze 
verkiezing aangenomen. Als bevestigingsdatum is 7 
januari vastgesteld.) 
-  De mening van de kerkenraadsleden over even-
tuele aanpassingen van het liturgisch centrum wor-
den gepeild. Op de gemeenteavond van februari zal 
dit onderwerp in bespreking komen. (O.) 



 

  

 

Kerkrentmeesters 
 
KERKBALANS 2007 
De actie kerkbalans 2007 wordt gehouden van 8 t/m 21 
januari en wordt van harte bij u aanbevolen. Het thema 
is dit jaar ”Een kerk is van blijvende waarde”. Onze 
Martinuskerk is een markant herkenningspunt in Marke-
lo waar je komt om God te eren en om samen te bid-
den, waar je een kind laat dopen of een huwelijk beves-
tigt en waar je samen rouwt om een overledene. Om 
onze kerk met al haar faciliteiten in stand te houden, 
zijn we voor een groot deel afhankelijk van de actie 
kerkbalans. In het belang van de gehele Markelose 
gemeenschap staat voor 2007 de herinrichting van het 
dienstgebouw op het programma. Met name de aula en 
de ruimtes voor begrafenissen zullen aangepast gaan 
worden. 
 
Wij rekenen op uw medewerking zodat de Martinuskerk 
met al haar activiteiten in de toekomst voor u, voor jou 
en volgende generaties van blijvende waarde kan zijn.  
Meer informatie vindt u in de begeleidende brief die u in 
bovengenoemde periode ontvangt en op 
            www.kerkbalans.nl. 
 
      Alvast bedankt voor uw financiële steun! 

 

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

 
 

Namens de Jeugdclub wensen wij iedereen een gelukkig 

en gezond 2007 toe. Wij hopen iedereen weer te mogen 

begroeten op 11 januari 2007. Waar we gezellig met zijn 

allen Bingo gaan spelen. 

 Tot ziens op 11 januari 2007 

de leiding van de Jeugdclub. 

6 TOT 9 JAAR 

 
 
11 januari 2007 Bingo 
25 januari 2007 Aquarium maken 
08 februari 2007 Afmaken van het aquarium 
22 februari 2007 Je eigen muziek-instrument 

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………………… 

 

   9 TOT 12 JAAR 
 

 
 
11 januari 2007 Bingo 
25 januari 2007 Vogelhuisje maken 
08 februari 2007 Het maken van een fotolijstje 
22 februari 2007 Bakken maar….. 
 
 Groetjes Annet, Margot en Madieke 
 

Van de zondagsschool… 
            

Kerstfeest  
Op zaterdag 16 december waren 
bijna 200 mensen naar de Martinus 
kerk gekomen om met ons kerstfeest 
te vieren.   
Bij binnenkomst werd een heuse 
volkstelling gehouden en liepen de 

mensen door een stal met daarin een koe en een ezel 
en een kribbe met stro. Ze volgden een ster, een kleine 
ster… 
Deze kleine ster zag samen met de mensen hoe de 
kinderen van Elsen de kaarsen aanstaken en een heel 
mooi adventsgedicht opzegden. Daarna ging de kleine 
ster samen met de kinderen uit Stokkum en het dorp op 
zoek naar de nieuwe koning waar ze van had gehoord 
en na een tocht langs de sterrenkijkers en het paleis 
van de koning Herodes vond ze de pas geboren koning 
in een stal. De sterren hadden nog nooit zo helder ge-
straald als in 
die nacht… 
Na afloop van 
de viering gin-
gen de men-
sen weer door 
de stal maar 
nu waren er 
niet alleen de 
koe en de ezel 
maar ook Jozef 
en Maria met 
hun kind ge-
wikkeld in doe-
ken en 
liggende in een 
kribbe. De 
mensen konden het nu aan iedereen gaan vertellen. 

De vredevorst was geboren! 
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Begin nieuwe jaar 
Op zondag 7 januari is er weer voor de eerste keer 
zondagsschool in het nieuwe jaar. Heb je zin om een 
keertje te kijken wat de zondagsschool precies 
inhoudt kom dan een keertje kijken.  
Stokkum  locatie : basisschool 
Dorp   locatie : dienstgebouw 
Elsen   locatie : dienstgebouw 
 
Iedereen tussen de 4 en 12 jaar is van harte welkom! 
Wie weet tot gauw! 
De zondagsschool wenst iedereen een gelukkig, 
gezond en voorspoedig 2007 !!! 
 

Zondagsschool Markelo 

 

Algemeen 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst H.V.V. 
Op 10 januari vanaf 14.00 uur in Bill's Bar bent u van 
harte welkom om onder het genot van een kopje kof-
fie of thee, gezellig wat bij te praten en elkaar de 
goede wensen over te brengen. 
Ook hebben we vanmiddag een gast in ons midden 
en wel:    Cees Prinsen 
met zijn programma:     De Meidenkist. 
 
Zijn enthousiaste optreden bestaat ondermeer uit 
een meidenkist, boordevol spullen uit de tijd van 
toen. Van antieke kleding tot blokval. Cees door-
spekt de spullen uit zijn kist met anekdotes en we-
tenswaardigheden. De Meidenkist is een spiegel uit 
het verleden. Kunst of aardige kitsch? 
Cees is een uitmuntend verteller en conservator van  
museum ‘De Dorpsdokter’ in Hilvarenbeek. Schrijver 
van heemkundige artikelen en bovenal specialist in 
historie en volksleven waarvoor hij onlangs nog ge-
ridderd is. 
  
Door zijn sappige manier van vertellen zorgt Cees 
voor een amusante sfeer. Herinneringen uit het voor-
bije leven: geloof, hygiëne, knecht en dienstmeid. 
Hij geeft een optreden dat tot de laatste minuten 
boeit. 
Graag heet het bestuur dan ook weer veel dames 
welkom op deze gezellige middag. 
 
Verenigingsavond H.V.V.                                                                                  
Dan willen we u van harte uitnodigen voor de eerste 
verenigingsavond op donderdag 25 januari 2007 om 
20.00 uur in het dienstgebouw. 
Deze avond zal de heer Bert Carper een lezing hou-
den over de W.M.O. (wet maatschappelijke onder-
steuning). 
De heer Carper, lid van de W.M.O.-raad in de Hof van 
Twente en oud statenlid, zal ons deze avond uitleg 
geven en vragen beantwoorden wat de W.M.O. nu 
voor u en ons betekent. 
De W.M.O is een nieuwe wet die op 1 januari  2007 is 
ingegaan en waar velen van ons mee te maken heb-
ben of zullen krijgen. Denk maar eens aan ouderen, 
mantelzorgers, de thuiszorg en  vele vrijwilligers. 

De heer Carper zal ons deze avond op eenvoudige en 
duidelijke wijze wegwijs maken hoe en waar we moe-
ten zijn om ondersteuning te krijgen, als het gaat om 
b.v. een persoonsgebonden budget. 
Kortom een informatieve avond in een ongedwongen 
een gezellige sfeer. 
 
We hopen dan ook weer veel dames te mogen be-
groeten voor deze avond. 
 

  
 
Thema Bijbel10daagse 2007 vastgesteld 
Het thema van de Bijbel10daagse in 2007 wordt De 
vreemdeling en de Bijbel. Dat hebben de initiatiefne-
mers, het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de 
Katholieke Bijbelstichting (KBS), vastgesteld. De Bij-
bel10daagse 2007 start op 26 oktober en duurt tot en 
met 5 november. De Nationale Bijbelzondag valt op 
28 oktober. 
Er is gekozen voor dit thema vanwege de uiteenlo-
pende reacties op ‘de vreemdeling’. Omgaan met 
vreemdelingen is iets van alle eeuwen. Er zijn ver-
schillende categorieën vreemdelingen te bedenken: 
toeristen, zakenlieden, sporters bij Nederlandse clubs, 
hoogleraren van topuniversiteiten, vluchtelingen, 
asielzoekers, illegalen. De ene categorie wordt om-
armd, de andere is op een minder positieve manier 
onderwerp van maatschappelijk debat. 
Het nieuwe thema biedt aanknopingspunten vanuit 
kerkelijk, sociaal-maatschappelijk, politiek, literair en 
cultureel perspectief. Daarmee kan de platformfunctie 
van de Bijbel10daagse – zorgen dat de Bijbel zo 
breed mogelijk in de belangstelling staat – nog meer 
gestalte krijgen. 
De reflecties over ‘vreemdelingen’ die in bijbelboeken 
te vinden zijn, bieden een spiegel voor de discussies 
van vandaag de dag. De problemen zijn niet nieuw, 
de kansen zijn niet nieuw, maar elke tijd vraagt om 
een eigen invulling. Het thema biedt dus mogelijkhe-
den om de Bijbel in verband te brengen met allerhan-
de maatschappelijke en kerkelijke vragen. Meer in-
formatie over het thema is te vinden op 
www.bijbel10daagse.nl. 
Organisaties die willen bijdragen aan de Bij-
bel10daagse 2007, kunnen zich nu al aanmelden bij 
Pia Wolthuis, tel. (023) 5146144 of 
pwolthuis@bijbelgenootschap.nl. 

Werkgroep NBG Markelo 

 



 

  

 
Het jaar 2007 is een C-jaar. Dat wil zeggen: in dit jaar 
geeft het evangelie naar Lucas de toon aan. Het wordt 
- over de maanden verdeeld – van begin tot eind 
gelezen. In de Epifaniëntijd echter staat eerst de brief 
aan de Efeziërs aangegeven ‘om voor allen in het licht 
te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen 
verborgen was in God werkelijkheid wordt’ (Ef. 3:9). 
Tegen de tijd dat de synagoge aanstalten maakt om 
Purim te gaan vieren, lezen we uit de feestrol Ester. 
Aswoensdag, het begin van de Veertig dagen, valt 
vroeg dit jaar. Psalm 51 zet de toon: ‘Wees mij 
genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe 
mijn daden teniet.’ De tijd voor Pasen staat in het licht 
van de eerste brief aan de Korintiërs, het 
Johannesevangelie en de profetieën over de lijdende 
knecht (Jesaja). De orthodoxe leeswijze legt in de 
Paastijd eigen accenten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit 
de lezing van Johannes 1 (in het Westen gebruikelijk 
met Kerst) op eerste Paasdag.  
In de zomer besteedt het Oecumenisch Leesrooster 
ruimschoots aandacht aan de brief van Jakobus. Tij-
dens de joodse najaarsfeesten lezen we uit het boek 
Prediker, de feestrol van het Loofhuttenfeest. Herfst 
en Advent staan onder het beslag van het Evange-
lisch-Luthers Dienstboek. Daaruit komen in deze da-
gelijkse lezingen vooral de brieven van Paulus aan de 
Galaten, de Tessalonicenzen en de Romeinen aan de 
orde: ‘De nacht loopt ten einde, de dag nadert al’ 
(Rom. 13:12). 
 
ma 8 jan Efeziërs 4:1-6 Eenheid bewaren 

di 9 jan Efeziërs 4:7-16 Lichaam van Christus 

wo 10 jan Efeziërs 4:17-24 Vernieuw 

do 11 jan 
Efeziërs 4:25-
5:2 

De weg van de liefde 

vr 12 jan Psalm 66:1-9 Juich voor God 

za 13 jan Psalm 66:10-20 God heeft mij gehoord 

zo 14 jan 
Kanazondg 

Jesaja 62:1-12 Vreugde over Jeruzalem 

ma 15 jan Efeziërs 5:3-20 Het nieuwe leven 

di 16 jan Efeziërs 5:21-33 Vrouw en man 

wo 17 jan Efeziërs 6:1-9 Gehoorzaam 

do 18 jan Efeziërs 6:10-17 Houd stand 

vr 19 jan Efeziërs 6:18-24 Bid door de Geest 

za 20 jan Lucas 3:1-14 Johannes’ boodschap 

zo 21 jan Lucas 3:15-22 Na mij 

ma 22 jan Lucas 3:23-38 Jezus’ voorgeslacht 

di 23 jan Lucas 4:1-13 Jezus en de duivel 

wo 24 jan Lucas 4:14-30 
Een profeet in zijn 
vaderstad 

do 25 jan Lucas 4:31-44 Jezus in Kafarnaüm 

vr 26 jan Ester 1:1-12 Koninklijk feestgedruis 

za 27 jan Ester 1:13-22 Koningin Wasti afgezet 

zo 28 jan Ester 2:1-11 Nieuwe koningin gezocht 

ma 29 jan Ester 2:12-18 Koningin Ester 

di 30 jan Ester 2:19-23 Moordaanslag verijdeld 

wo 31 jan Ester 3:1-11 Mordechai buigt niet 

do 1 feb Ester 3:12-4:3 Met uitroeiing bedreigd 

vr  2 feb Ester 4:4-17 Ester te hulp geroepen 

za 3 feb Ester 5:1-8 Esters feestmaal 

zo 4 feb Ester 5:9-14 Hamans humeur bedorven 

ma 5 feb Lucas 5:1-11 Geen vissen maar mensen 

di 6 feb Lucas 5:12-16 Word rein! 

wo 7 feb Lucas 5:17-26 Vergeven en genezen 

do 8 feb Ester 6:1-11 Mordechai geëerd 

vr 9 feb Ester 6:12-7:6a Esters wens 

za 10 feb Ester 7:6b-8:2 Haman verliest 

zo 11 feb Ester 8:3-8 Ester redt haar volk 

ma 12 feb Ester 8:9-17 Een nieuw bevelschrift 

di 13 feb Ester 9:1-10 De joden verslaan hun 
vijanden 

wo 14 feb Ester 9:11-19 14 Adar 

 
BIJEENKOMST KERKRADIO  
Op dinsdag 23 januari organiseren we in het dienst-
gebouw een middag voor de vaste luisteraars van de 
kerkradio. Deze begint om 15.00 uur en duurt tot on-
geveer 16.30 uur. Van tevoren is er ontvangst met 
koffie of thee. Wie geen vervoer heeft, wordt opge-
haald. Op 24 mei 2003 was de vorige bijeenkomst. 
Toen hebben we gesproken over allerlei gebruiken 
rondom de christelijke feesten. Nu willen we ingaan 
op de kleuren en symbolen in de kerk. In september 
vorig jaar zijn er nieuwe kleden over de avondmaals-
tafel, kansel en lezenaar aangebracht, die waren ge-
maakt door een enthousiaste groep dames uit onze 
gemeente. Voor de predikanten kwamen bijpassende 
stola's. Op deze middag zal een toelichting worden 
gegeven op deze liturgische kleden en kunnen de 
aanwezigen er enkele van zien. De abonnees van de 
kerkradio ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.  

Ds. M. Dijkstra en ds. H. Overdijk 
 

Martinuskerkraam 'geboorte' de drie wijzen. 

 
 



 

  

     

Vrouwenrechten in Kongo. 
Tijdens de zondag voor het Werelddiaconaat, in Marke-
lo 11 februari, vraagt Kerkinactie aandacht voor de 
rechten van vrouwen in Kongo. 
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen: in Nederland 
haast een vanzelfsprekendheid. In andere delen van de 
wereld vaak nog lang geen realiteit. 
In Kongo woedde jarenlang een burgeroorlog, die sinds 
1998 naar schatting aan zeker 4 miljoen mensen het 
leven heeft gekost. Twee jaar geleden nog durfden de 
mensen zich nauwelijks buiten hun dorp te wagen om-
dat soldaten en rebellen een ware terreur uitoefenden 
en vooral vrouwen ontvoerden, vasthielden en ver-
krachtten. 
De Protestantse Kerk van Kongo heeft “luisterhuizen” 
ingericht, voor vrouwen die getraumatiseerd zijn door 
seksueel geweld. Vrouwen kunnen hier hun verhaal 
kwijt. De kerk van Kongo wil daarnaast aandacht be-
steden aan de inkomstenverbetering van de vrouwen, 
door beroepsopleidingen en landbouwvoorlichting te 
geven. Kerkinactie ondersteunt de Protestantse Kerk 
van Kongo bij dit werk. 
ZWO beveelt deze collecte van harte bij u aan.!  

 
Een dag goed eten, maar 15 cent 
Om honger en ondervoeding te bestrijden is per dag 
per kind maar 15 cent nodig. Voor dat geringe bedrag 

zetten we ons in, als we 
dat 100 dagen doen dan 
maken ICCO en Kerkin-
actie daar een heel jaar 
van. Als u in de kerk het 
muntje hebt gemist kijk 
dan op www.15cent.nl.  
 

 
Twee jaar na de TSUNAMI 
Tweede kerstdag zal nog lange tijd verbonden zijn 
met de grootste natuurramp in de recente geschiede-
nis, de tsunami in Azië. Voor veel slachtoffers die de 
ramp hebben overleefd of die naaste familieleden ver-
loren zal deze kerstdag altijd weer met pijnlijke herin-
neringen gepaard gaan. 
Kerkinactie en ICCO hebben met eigen inkomsten en 
- als deelnemers in de nationale actie van de samen-
werkende hulporganisaties - met gelden van giro 555 
tientallen projecten gefinancierd. De noodhulpfase is 
nu afgesloten, de partnerorganisaties van Kerkinactie 
en ICCO zijn nu actief met wederopbouwwerk. Hui-
zenbouw, herstel van levensonderhoud, bedrijvigheid 
en gemeenschapsvoorzieningen zijn de belangrijkste 
activiteiten. Het is vooral de plaatselijke bevolking die 
bij dat wederopbouw werk betrokken zijn, daarbij met 
geld ondersteund. In november 2006 waren er 133 
projecten goedgekeurd (afgehandeld en nog in uitvoe-
ring) met een totale waarde van 27 miljoen euro. Het 
zijn projecten in Thailand, Somalië, India, Sri Lanka 
en Indonesië, het zwaartepunt ligt in de laatstge-
noemde twee landen. 
 

Wilt u meer weten kijk dan op de website 
www.tsunamihulp.nl, daar zijn ook foto's en filmpjes 
te zien en er is een volledige projectenlijst op te halen. 
  

 
Foto: een nieuw toiletgebouw bij een gezondheidscentrum in Atjeh 
  
Oud geld actie 
We hebben het oude geld geteld, het was 391 gulden en 
29 cent! Daarvan is 125 gulden naar Karibu gegaan en 
de rest naar Kerkinactie. Zo komt het goed terecht! 

Schrijfactie Roma kinderen 
Bij deze wil de ZWO groep iedereen bedanken die heeft 
meegedaan aan de schrijfactie. Wij gaan ook in de 
toekomst door met schrijfacties omdat al vaak gebleken 
is dat het echt effect heeft als misstanden in een bepaald 
land publiekelijk aan de kaak worden gesteld.  
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