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ONVERWACHTE STROOMUITVAL
Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd. Een
brief van de stroomleverancier maakte duidelijk dat er
in week 43 tijdelijk een stroomonderbreking zou
plaatsvinden in verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het netwerk. Onderaan de brief stond
dat een monteur contact zou opnemen over de precieze dag en tijd. Mij was niets doorgegeven van deze
brief, juist omdat er nog een telefoontje werd verwacht. Een later strookje van hetzelfde bedrijf bij de
post was als reclame opgevat, niet wetend dat er aan
de achterkant melding werd gemaakt van datum en
tijd van de tijdelijke uitval van de elektriciteit: Vrijdagmorgen 26 oktober tussen 9.00 en 12.00 uur.

Emaillen kan ik natuurlijk wel schudden. Maar de
overdenking voor de zangavond kan ook handmatig
worden uitgewerkt. Dat vraagt toch nog enig voorbereidend denkwerk. Dat kan nu mooi ongestoord gebeuren, want telefoontjes zullen niet komen, aangezien de homevox stroom nodig heeft. Omdat de ketel
het evenmin doet, is de verwarming gestopt. Hoe lang
zal het dan duren en blijft het nog voldoende warm?
Intussen krijg ik toch wel zin in koffie, maar aan het
koffiezetapparaat hebben we ook niets meer. In de tijd
dat ik een ketel van zolder haal om op het gas water
aan de kook te brengen, komt Aafke thuis. Terwijl de
hele toestand wordt uitgelegd, floept ineens de wasmachine weer aan. Hé, er is weer stroom. Gelukkig.
In ons geval duurde het misschien een 20, 25 minuten. Maar het zal maar langer zijn. Nu was het nog
licht, maar wat als het in de avond of nacht gebeurt?
Het toont aan hoezeer we afhankelijk zijn van energie.
We kunnen niet meer zonder. Dat brengt mij op de
volgende gedachte: Zou hetzelfde niet gelden voor
God? Stel dat Hij zich ineens terugtrekt, dat Hij de
boel de boel laat. Wij moeten ons maar zien te redden? Hoe dan? Het is niet aanwijsbaar, maar ik verwacht dat het hele wereldgebeuren als een kaartenhuis in zal storten. Deze wereld kan niet zonder haar
Maker. We hebben zijn kracht nodig. We hebben het
nodig om te worden opgeladen. Wie meent zonder de
Heer te kunnen, weerspreekt een woord van Jezus:
"Zonder mij kun je niets doen" (Johannes 15: 5).

Zo kon het gebeuren dat ik op die bewuste dag op de
computer bezig was met werk, totdat ineens alles ophield en het beeldscherm zwart werd. De lichtknop in
de kamer deed het niet. Aan de overkant van de
straat zwegen de machines. Geen radio. Stilte. Was
er een kabel geraakt? Ik loop op sokken naar buiten
en hoor aan wat de bouwvakkers zeggen. "Nee, het
ligt niet aan ons." De overbuurman, Hans Nijenhuis
brengt uitkomst: "Hebben jullie dan geen brief gehad?" Bij onze naaste buren steek ik vervolgens mijn
licht op en meteen wordt alles duidelijk. Maar wat nu?
Terwijl de bouwlieden bij Nijenhuis stroom mogen afnemen, bieden ze mij een aftap aan via een van hun
kabels. Ik sla dit aanbod af, want helemaal nietsdoen
hoef ik nog niet.

Of je moet allerlei processen en krachten als autonoom zien. Dat het ooit in gang is gezet, maar zichzelf
nu onafhankelijk verder ontwikkelt. In die visie heeft
de Eeuwige, de Bron van al wat leeft, zich na de
scheppingsdaad teruggetrokken. Je mag dat geloven,
volgens de bijbel ligt het anders. Dan werkt God nog
altijd door. Niet slechts als een soort van onderhoudsmonteur, maar als een dragende kracht, zorgend voor zijn schepselen (de vogels in de lucht, de
bloemen op het veld, de mensen: lees Mattheüs 6).
Tijdelijke afwezigheid van de Aanwezige? Onbestaanbaar!
MD

Kerstfeest zondagsschool…
heeft ook uw steun nodig.

Kerkdiensten

Op 2 december, de eerste zondag van Advent, is er
weer gelegenheid kinderen ten doop te houden.
Voorganger is ds. Dijkstra. Wie van deze gelegenheid
gebruik wil maken kan contact opnemen met hem.

Zondag 18 november
10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: Theologische school in Cuba

Op 28 oktober werden gedoopt:
Guus Vasters, Jasmijn Vedders en Lennart Vruwink

Zondag 25 november, Herdenken overledenen
10.00 uur ds. H. Overdijk en
ds. M. Dijkstra
collecte: kerk
Vrijdag 30 november, zangavond
19.00 uur Anholtskamp ds.
Overdijk
collecte: diaconie

H.

Zondag 2 december, I Advent
doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: kerk
Vrijdag 7 december Anholtskamp
16.00 uur ds. M. Dijkstra, H.A.
collecte: diaconie
Zondag 9 december, II Advent
10.00 uur ds. M. Dijkstra, H.A.
collecte: diaconie

V.l.n.r. Carmen, Jan en Jerina helpen bij het vullen van de
doopvont. (foto met dank aan Annie "ijenhuis)

Zondag 16 december, III Advent
10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: kerk
19.30 uur ds. M. Dijkstra, Adventszangdienst
collecte: kerk

Twee maal per jaar vindt er een Avondmaalsdienst
plaats in de Anholtskamp. Op vrijdag 7 december zal
ds. Dijkstra daarin voorgaan.
De zondag er na, 9 december, is hij de voorganger in
een Avondmaalsdienst in de kerk. Het Avondmaal
wordt dan in de lopende vorm gevierd.

OPPAS-NEVENDIENST-ZONDAGSSCHOOLJEUGDKERK
Tijdens de ochtenddiensten in de kerk is er altijd
kindernevendienst en kinderoppas. Ook wordt er op
zondagmorgen zondagsschool gehouden in het
Dienstgebouw en Elsen en Stokkum. Iedere derde
zondag van de maand is er van 10 tot 11 jeugdkerk in
het Dienstgebouw voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

Samen zingen in Advents- en Kerstsfeer kan in de
Adventszangdienst op 16 december, ’s avonds om
19.30 uur in de Martinuskerk. Met de fanfare.

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

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.

GEBOORTEBERICHTEN
Op 3 oktober werden Wietse en Ellen Wes aan de
Holtdijk 4 de gelukkige ouders van hun eerste kind,
Jurre. 'Een nieuw leven, een klein wonder', schrijven
ze op hun kaart. Op 28 oktober werd Luuk geboren,
zoon van Henk en Karin Nijland van de Enterbroekweg 1, broertje van Femke. Met zijn geboortegewicht
van 4940 gram en 55 cm lengte mag hij er zijn. We
willen beide ouderparen van harte feliciteren en hun
Gods zegen toewensen. In het geboortebericht van
Guus Vasters, dat in het vorige kerkblad was verwerkt
bij de doopdienst van 28 oktober is de naam van zijn
moeder verkeerd weergegeven. Het moet zijn: Berna.
Bij deze.

BIJ DE DIENSTEN
Het kerkelijk jaar stopt een maand eerder dan het
kalenderjaar. Dat betekent dat 25 november de
laatste zondag van het kerkelijk jaar is, de zondag
waarop de overledenen van onze gemeente herdacht
worden. Voorgangers zijn beide predikanten.
Samen in goede sfeer zingen, en elkaar ontmoeten,
dat kan weer op 30 november om 19.00 uur in de
Anholtskamp, met ds. en mw. Overdijk.
Van harte welkom!
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WIJ GEDENKEN
In het ziekenhuis in Deventer kwam op 5 oktober een
einde aan het leven van Albertha Henrica (Betje)
Haan-Wagenvoort. Nadat er zeven jaar geleden bij
haar Parkinson was geconstateerd, had ze steeds
meer moeten inleveren. Geestelijk bleef ze echter optimisme, betrokkenheid en kracht uitstralen. Al hoefde
het van haar soms ook niet meer. Je kon bij haar je
verhaal kwijt. Als het even kon was ze aanwezig bij
gebeurtenissen in familiekring. Met één dochter, vier
zoons, klein- en achterkleinkinderen was de kans
daarop groot. Ze is lang gezond gebleven, fietste nog
op haar 80ste en heeft met hart en ziel een groente- en
kruidenierszaak in Markelo weten te combineren met
de zorg voor het gezin. Ze was ondernemend en
flexibel. Was ze niet in verwachting geraakt, dan hadden zij en haar man, Derk Jan Haan uit Holten, de
sprong gemaakt naar Australië, haar broer en
schoonzus achterna. Betje kwam van een boerderij in
Dijkerhoek. Tot haar trouwen in 1945 werkte ze in een
café in Colmschate. Eén kind overleed vlak na de geboorte, een ander kind toen het ruim een jaar was.
Dat verlies droeg ze haar hele leven met zich mee, al
werd de wond wel zachter en herkreeg ze haar lach
en humor. Met dank voor haar leven hebben we op 10
oktober afscheid genomen en haar lichaam neergelegd in de aarde op de Markelose begraafplaats met
de hoop op de opstanding ten leven.

de OK. Niet lang erna durfden ze het aan om samen
op een scooter een reis door Europa en een deel van
Azië te maken. Enige jaren eerder had Nelie al de
oversteek gemaakt naar Engeland waar ze op een afdeling had gewerkt voor plastische chirurgie. Van oorsprong kwam ze uit Nijkerk, uit een groot gezin. Net
als andere zussen koos ze voor de verpleging. Met
toewijding heeft ze dat tot haar pensioen op haar 60ste
op diverse locaties gedaan. Hield ze vroeger van winkelen in de stad, later kreeg ze oog voor het platteland. Lezen mocht ze graag, of wandelen in de natuur
met haar honden, of werken in de tuin. Terschelling
was een jaarlijks terugkerende plek van ontspanning.
Met gedeelten uit het scheppingsverhaal hebben we
haar leven betrokken op het doorgaande verhaal van
God met mens en wereld, tot alles is voltooid bij de
nieuwe schepping. Wij gedachten haar in het crematorium te Diepenveen. Nelie is 80 jaar geworden.
Op zondagmorgen 28 oktober overleed onvoorzien
Riet Visscher in haar woning bij de Anholtskamp. Ze
is 70 jaar geworden. Op 2 november namen we in
kleine kring afscheid van een eenvoudige, maar bijzondere vrouw, waarna in Markelo haar begrafenis
plaatsvond. Riet is geboren en getogen aan de Stationsstraat. Ze had nog een zus. Haar eerste huwelijk
liep al vroeg op de klippen, zodat haar enige kind en
dochter, Adrie, zonder vader opgroeide. Riet ging
weer bij haar moeder wonen, totdat deze in 1978
overleed. In de vrijgezelle Arent Rouwhof vond ze een
nieuwe vriend. Ze woonden samen aan de Welmersweg totdat hij in 1985 overleed aan longkanker. Hetzelfde lot trof een nieuwe vriend, Jan Hendrik Sligman
in 1997, zodat hún samenzijn ook van beperkte duur
was. Toen ze zelf door een hersenbloeding werd getroffen, was verhuizing naar het verzorgingshuis
noodzakelijk. Ze was er tevreden, nam aan verschillende activiteiten deel en was op andere momenten
veel op de gang of bij andere bewoners te vinden.
Riet was niet een vrouw die lang stilstond bij wat geweest was. Met woorden uit Hebreeën over geloof,
dat overtuigd is dat er meer is dan er te zien valt en
God zijn beloften van nieuw leven waar zal maken,
hebben we haar aan Hem toevertrouwd.

Johanna Gerritdina (Hanna) Breukink-Roesink is 18
oktober in haar woning bij de Anholtskamp overleden
in haar slaap. In 1994 was ze daar terechtgekomen.
Haar hart lag echter in Elsen, waar ze vandaan kwam,
als enig kind op een boerderij achter de Plasdijk. Later
ging ze in betrekking tot ze in Jan Breukink van de
Borkeld bij het 'dubbeltjesdansen' de ware Jakob vond
en in de oorlog trouwde. Ze kregen twee dochters.
Zijn werk op de Eternit combineerden ze met de handel in kuikens. Later trokken ze van haar ouderlijk erf
naar de vroegere meesterswoning. Jarenlang maakten ze de school en het kerkje schoon. Ze waren gek
op kinderen. Het was er thuis een zoete inval van gasten. Hanna was een harde werkster, die van gezelligheid hield, ad rem was en secuur. Haar moeder heeft
ze nog jaren dagelijks bezocht in het verpleeghuis.
Toen haar man ziek werd regelde zij veel zaken, tot
hij in 1994 overleed, kort na de verhuizing naar het
dorp. Daarna ging ook haar gezondheid achteruit en
moest ze dingen uit handen geven. Verdriet liet ze
niet snel merken. Ze wilde sterk zijn en anderen niet
te kort doen. Op 10 maart is haar 90ste verjaardag nog
gevierd. Het grootste geschenk voor haar waren de
kinderen, klein- en achterkleinkinderen om haar heen.
Op 23 oktober hebben we haar in familie- en vriendenkring op de begraafplaats in Markelo toevertrouwd
aan God.

VRIJE WEEK
Van 12 tot en met 18 november ben ik vrij. Ds. Overdijk vervangt mij indien nodig.
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

Op zondag 21 oktober raakte Diny Janssen van de
Potdijk 4 haar beste vriendin kwijt, met wie ze meer
dan 41 jaar samen had gewoond: Nelie Petersen. Enkele hersenbloedingen werden haar fataal. In 1961
leerden ze elkaar in het ziekenhuis in Hengelo kennen, Diny als leerling verpleegster, Nelie als hoofd op

GEBOREN
Hoera! Daan is ‘grote broer’ geworden! Want op 25
oktober werd Stijn Christiaan geboren, zoon van Jan
Henk en Christine Berendsen en broertje dus van
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ook, ondanks alles, het licht overwint! We verwachten
Hem, die het licht der wereld is, het licht dat uiteindelijk de schaduwen van de dood in het licht zal zetten,
ja, zelfs zal laten verdwijnen, omdat Hij woorden van
eeuwig leven heeft.

Daan. We willen hen van harte feliciteren met dit grote
geluk. Een felicitatie natuurlijk ook voor de grootouders en de overgrootouders! Vader en moeder, oma’s
en opa’s, ze hebben voor Stijn allemaal een plekje in
hun hart. En we mogen geloven en er op vertrouwen,
dat hij ook een plekje heeft in het hart van God, onze
trouwe Vader in de hemel.

Om die woorden komt de gemeente zondag aan zondag samen, zoekend naar het licht, dat ook ons duister overwint. Ik hoop u dáár te ontmoeten!
Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
H. Overdijk

WIJ GEDENKEN
Later dan artsen hadden verwacht, maar eerder dan
het haar en haar familie lief was, is Jo StegemanPaalman op 28 september ingeslapen, nadat in 2005
een ongeneeslijke vorm van kanker was geconstateerd. Moedig en optimistisch was ze een gevecht
aangegaan, dat ze niet kon winnen. Zwak en sterk tegelijk kreeg ze de kracht om los te laten, in hervonden
openheid voor God. Haar vertrouwen in God was ze
daarvoor wat kwijt geraakt door alle tegenslagen. Dat
vertelde ze me, toen ik haar en haar man Gerrit vanaf
de zomer kwam bezoeken. Met hem was ze in contact
gekomen door een vraag om een hulp in de winkel op
Hessenheem, waar hij werkte. Ze was als veertienjarige al begonnen te werken bij eigenaars van een
theehuis in Holten, haar geboorteplaats. Dat ze geen
school heeft kunnen afmaken heeft haar altijd gespeten. Na hun huwelijk in 1963 trokken ze naar de Kloppertstraat, waar dochter Inge werd geboren. Zelf
kwam ze uit een groot gezin. Jarenlang hebben ze
samen gewerkt in de zelfbedieningszaak van Klumpers. De laatste zes jaar woonden ze aan het Beaufortplein. Ze was iemand, die voor haar mening uitkwam, zichzelf wegcijferde en van gezelschap hield.
Ze zat bij NooTzaak en bezocht culturele uitvoeringen. Vakanties bracht ze graag aan zee door. Aan de
binnenkant van een deur van een servieskast bewaarde ze spreuken en gedichten. Eén van die woorden heeft als strekking dat je ernaar mag streven om
vandaag gelukkig te zijn, want gisteren is voorbij en
morgen moet nog komen. In het crematorium te Usselo hebben we bij haar leven stilgestaan, in het perspectief van liefde, die sterker is dan de dood, met
hoop op een goede toekomst. Jo is 66 jaar geworden.
Mogen haar man, dochter, schoonzoon en twee kleinzoons Gods hulp en troost ontvangen, om zonder
haar verder te kunnen, het goede bewarend van wat
ze zelf heeft doorgegeven. MD

Kerkenraad
Januari komt snel dichterbij. Dat betekent dat de
vraag wie er voorzitter en scriba zullen worden ook
klemmend wordt. Omdat de kerkenraad beseft, dat
het voor mensen die nieuw in de kerkenraad binnenkomen bijna ondoenlijk is om meteen als voorzitter of
secretaris te fungeren, kijken we eerst in eigen kring.
Ouderling Jan Haas is bereid het scribaat op zich te
nemen. Daar zijn we geweldig blij mee!
Over het voorzitterschap volgt een ‘vrije stemming’.
Met de drie ambtsdragers die de meeste stemmen
hebben gekregen wordt gesproken. Hopelijk kan in
het volgende kerkblad de naam van de nieuwe voorzitter genoemd worden. (O.)

Diaconie
Twenteweek Roosevelthuis 2008,
In de week van 5-12 april 2008 wordt de Twenteweek
in het F.D. Roosevelthuis georganiseerd.
Het vakantiecentrum F.D. Roosevelt ligt tussen Doorn
en Driebergen, op het landgoed Hydepark.
Deze vakantieweek richt zich met name op gemeenteleden die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen.
Aan deze vakantieweek nemen o.a. gemeenteleden
deel uit Markelo, Diepenheim, Goor, Delden, Almelo
en Hengelo. De week wordt mogelijk gemaakt door de
inzet van een groot aantal vrijwilligers.
Tijdens de vakantieweek worden veel activiteiten georganiseerd, tevens worden er een aantal uitstapjes
gemaakt.
Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie dan
kunt u contact opnemen met:
Dika Holterman
tel. 362709

TENSLOTTE
Het blad valt, de natuur maakt zich op voor de winter.
Het leven lijkt zich terug te trekken. De avonden worden weer lang, het daglicht iedere dag een stukje
minder. Aan de ene kant een tijd dat het in huis weer
gezellig wordt. Aan de andere kant voor veel mensen
ook een moeilijke tijd, omdat juist in het donker, juist
bij die korte dagen en lange avonden, die mens die je
lief is, en die er niet meer is, zo gemist wordt.
De laatste zondag van november willen we de namen
noemen, van degenen die dit kerkelijk jaar gestorven
zijn. Maar ook denken we aan diegenen die al veel
langer niet meer bij ons zijn en die we soms nog zo
geweldig missenP
In de Adventstijd begint, heel aarzelend, een klein
lichtje te stralen. Als teken, als symbool dat hoe dan

Vorming en Toerusting
CATECHESE (=godsdienstonderwijs)
Op woensdag 14 november is de eerste avond van
de tienercatechese, om 19.30 uur in het Dienstgebouw. We willen vóór Kerst 3 avonden bij elkaar komen, op de eerste avond spreken we de twee andere
af. In januari 2008 hopen we dan verder te gaan. Er is
niet gekozen voor een vaste dag, omdat er geen
avond bleek te zijn waarop iedereen kan. Ook wie
zich nog niet heeft opgegeven is natuurlijk hartelijk
4

Elsen mee werken aan de kerkdienst in het buurtgebouw bij school. De kinderen uit het dorp zullen tijdens de oogstdienst de schriftlezing van de barmhartige Samaritaan uit gaan beelden.
Volop activiteit dus en dat terwijl de voorbereidingen
voor kerst ook al op ons liggen te wachten. Binnenkort
wordt gestart met het oefenen van het kerstspel wat
dit jaar ook weer iets heel bijzonders beloofd te worden. Het kerstfeest vindt overigens plaats op VRIJDAG 21 DECEMBER en begint om 19.30 uur.
Noteer het maar vast op de kalender en in de agenda
want dit mag je niet missen!

welkom. Wel zou het fijn zijn als je, wanneer je je nog
niet gemeld hebt en tóch mee wil doen, even een
mailtje naar één van de dominees stuurt. (O.)

Jeugd- en Jongerenwerk

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

08 november
22 november
13 december

KERSTCOLLECTE
In deze uitgave van het kerkblad treft u een acceptgiro
aan voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. De
opbrengst van deze collecte wordt o.a. gebruikt voor
de boekjes welke de kinderen krijgen tijdens het kerstfeest. Velen van ons zullen deze boekjes ook nog in
de boekenkast hebben staan en al meerdere malen
hebben gelezen of uit voorgelezen. Daarnaast worden
er les- en knutselmaterialen van aangeschaft welke
tijdens het zondagsschooluur worden gebruikt.

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

Lampenkapje maken
Versier je eigen speculaaspop
Sfeerlichtje maken

De Zondagsschool zit in de lift. Steeds meer kinderen
weten de weg naar één van onze groepen te vinden
en maken op deze manier kennis met de verhalen uit
de Bijbel. Wij hopen dan ook op uw steun om dit werk
voort te kunnen zetten. Indien er geen acceptgiro in
uw kerkblad zit en u wilt ons toch graag steunen dan
kan dit door middel van een bijdrage op rekeningnummer 34.07.53.412 Zondagsschool Markelo.

Groetjes Els, Janet, Dewi en Hettie

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

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

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

Zondagsschool Markelo

Algemeen

programma
08 november
22 november
13 december

HERVORMDE VROUWENVERENIGING
Porselein schilderen
Op dinsdag 13 november is er ‘s morgens om 09.30
uur een bijeenkomst op onze vertrouwde locatie bij de
fam. ten Hove. Natuurlijk weer onder de vertrouwde
leiding van Dini Izaks.
We gaan deze morgen een groente- of fruitschaal beschilderen met porseleinverf. Er zullen weer voorbeeldjes aanwezig zijn om te kiezen. U bent van harte
welkom om deel te nemen aan deze morgen (u hoeft
geen lid te zijn van de tuinclub).
Een groente- of fruitschaal (wit of een effen kleur)
moet u zelf meebrengen, voor de rest wordt gezorgd.
Opgave bij Alies ten Hove tel: 363334 of Dini Izaks tel:
361811
Ook de gezelligheid ontbreekt deze morgen niet.

Kokkerellen
Kalender
Bloemschikken voor de kerst

Groetjes Madieke, Margot en Joanne
Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook
een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe
meer
ZONDAGSSCHOOL
Er is een drukke tijd aangebroken voor de kinderen en de leiding van de Zondagsschool want
naast het normale programma
wordt er ook vanuit de verschillende groepen mee gewerkt aan
de kerkdiensten. Zo heeft ZS Stokkum onlangs een
kerkdienst in het Gebouwtje georganiseerd en zal ZS

Nel Kars brengt koningin Emma bij de hervormde
vrouwenvereniging.
Op donderdag 22 november brengt Nel Kars andermaal koningin Emma tot leven in dit solotoneelstuk op
onze verenigingsavond.
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Daarom heeft het bestuur dan ook besloten om meer
mensen hier van te laten genieten en nodigen we dan
ook alle leden, partners en verdere belangstellenden
van harte uit deze avond bij te wonen.
Om een inzicht te hebben hoeveel mensen hier
gehoor aan geven vragen we u om op donderdag
29 november a.s. van 10.00 uur tot 11.30 uur gratis
kaartjes af te halen in het dienstgebouw.
Blijkt er een grote opkomst te zijn, dan zijn de spelers
bereid om op vrijdag 14 december het stuk nog een
keer op te voeren.

En solo betekent voor Nel echt SOLO. Naast een
schrijver en een regisseur en met de hulp van experts
en vakmensen, doet Nel letterlijk alles zelf: het ontwerpen en maken van kostuums en decors, het samenstellen van geluidseffecten, rijden, bouwen, belichten, kleden schminken en natuurlijk spelen. Zo
leeft zij het leven van een topsporter.
Koningin Emma wordt veelal gezien als de ‘redster
van het Oranjehuis’, dat aan het einde van de negentiende eeuw op een haar na was uitgestorven.
Niet alleen zette ze koningin Wilhelmina op de wereld,
ook stelde ze de troonopvolging veilig in de vrouwelijke lijn. Na de dood van koning Willem III gaf ze met
haar regentschap, tot Wilhelmina op haar achttiende
kon worden ingehuldigd, het
startschot voor een eeuw regerende Oranjevorstinnen.
Het duo Kars-Vorstebosch
brengt in een nieuw toneelstuk een genuanceerd beeld
van de vrouw die haar roeping vond in het handhaven
van ons koningshuis, met als
uitgesproken
karaktereigenschappen lef
en doorzettingsvermogen.
Historische feiten uit haar leven worden in het stuk gecombineerd met persoonlijke emoties.
Het belooft weer een zeer goede avond te worden.
Schrijf de datum vast in uw agenda, zodat we veel
dames mogen begroeten.

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
drukken vragen we aan de uitgang een vrije gift.
Met een hartelijke groet, het bestuur.

’Thuiskomen’
Op de placemats, die uitgereikt zijn in de kerkdienst
van 21 oktober, is de woestijnreis van het volk Israël
naar het Beloofde Land getekend.
Deze woestijnreis voert ons langs een tiental pleisterplaatsen.
Bij elke pleisterplaats wordt een vraag gesteld waarvan het antwoord in de Bijbel (NBV) of op de tekening
is te vinden.
Voor de puzzelaars, die er niet in geslaagd zijn alle
vragen te beantwoorden, wordt onderstaand de oplossing gegeven.
De gevraagde letters zijn tussen haakjes geplaatst.
De pleisterplaatsen zijn aangegeven met de cijfers 1
t/m 10.

Advent - Kerst avond.
Donderdag 13 december a.s. is de advent kerstavond in de kerk verzorgd door de hervormde vrouwenvereniging.
We hebben er deze keer voor gekozen 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 leden en familie
van leden.
We geven u een korte inhoud van het toneelstuk: “De
verloren zoon.”
Op de prachtige boerderij Lindenhoeve gaan zo vlak
voor Kerstmis blijdschap en zorg hand in hand. Blijdschap omdat de enige zoon, na jaren in de stad uitbundig geleefd te hebben, weer thuiskomt. En grote
zorg over wat er van 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.

1. De Israëlieten werden door de Egyptenaren ingehaald in de plaats Pi-Hachiro(t); Ex. 14:9.
2. De put met de afwijkende tekening is put (H); zie
tekening.
3. Het aantal kwartels dat op de tekening voorkomt
is 21. In het alfabet is dit de letter (U).
4. In de doolhof komt het stroompje, dat uit de rots
komt, uit bij de letter (i); zie tekening.
5. Nummer VIII op de stenen wetsplaat verwijst naar
het achtste gebod ‘(S)teel niet’; Ex. 20:15.
6. Het ontbrekende stukje kaart, dat op de placemat
rechtsonder is weergegeven, geeft aan dat de Israëlieten op weg zijn naar (K)ibrot-Hattaäwa;
Num. 11:34.
7. De reus Talmai heeft de letter (O) in zijn kleding
verborgen; zie tekening.
8. (M)irjam stierf in de woestijn van Sin en werd daar
begraven; Num. 20:1.
9. De ezel van Bileam ziet een (E)ngel; Num. 22:23.

De spelers en regisseur zijn al heel druk om het stuk
goed onder de knie te krijgen.
Vanwege geluid en ruimte zijn we uitgeweken naar de
kerk.
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3. In het Nieuwe Testament gaat het ook over
'brood uit de hemel'. Wat wordt daarmee bedoeld? (Ex. 16: 1-18)
In Johannes 6 lezen we dat Jezus duizenden mensen te eten geeft van 5 broden en 2 vissen. Daarna
volgt een discussie over het manna dat de Israëlieten vroeger in de woestijn hadden gekregen. Jezus
zegt dan, dat zijn Vader (God) het ware brood uit de
hemel geeft. En dat brood is Jezus zelf. (Johannes 6:35). De Joden protesteren daar heftig tegen:
'hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!'(Joh. 6:52). Zij vatten de woorden van Jezus
letterlijk op. Dat zie je vaker in het Johannesevangelie: dat iets letterlijk wordt opgevat dat figuurlijk bedoeld is. (Bijvoorbeeld het afbreken van
de tempel (Joh. 2) 'opnieuw geboren worden' (Joh.
3), 'levend water (Joh. 4) en 'blind zijn' (Joh. 9)).

10. Op één van de stenen ontbreekt de naam
(N)aftalie; zie tekening.
11. De tussen haakjes geplaatste letters vormen samen het woord ‘Thuiskomen’.

4. Welke straf kreeg Mozes toen hij op de rots
sloeg? (Ex. 17: 1-7)
In Numeri 20 lezen we dat het volk opnieuw in opstand komt, omdat er geen water is. De HEER geeft
Mozes de opdracht om tegen de rots te spreken en
dan zal er water uit komen. Maar Mozes verliest zijn
geduld en slaat op de rots.
De HEER zegt dan: 'Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten
geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid,
zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik
het geef.’ Mozes mag dus zelf niet het land Kanaän binnentrekken. Wel laat de HEER voordat
Mozes sterft hem het hele land zien. (Deuteronomium 34:1)

Ook is op de placemats bij elke pleisterplaats een Bijbelgedeelte aangegeven om te lezen.
Het NBG heeft naar aanleiding hiervan vragen opgesteld en voor gedachtewisseling antwoorden geformuleerd, zie www.bijbel10daagse.nl
Deze vragen en antwoorden zijn onderstaand weergegeven. De betreffende Bijbelgedeelten zijn tussen
haakjes geplaatst.
1. Waaraan kun je zien en horen dat psalm 106
een gedicht is? ( Ps. 106: 7-12)
In een Hebreeuws gedicht wordt vaak op een andere manier ‘gerijmd’ dan in onze gedichten. Niet door
de klank van woorden (lopen / kopen), maar door
de betekenis. Er wordt dan twee keer (bijna) hetzelfde gezegd met andere woorden. We noemen
dat een parallellisme. Je zou kunnen zeggen dat is
‘het rijmen van gedachten’.
In Psalm 106 zie je een heel duidelijk parallellisme
in vers 10:
'Hij redde hen uit de greep van hun haters /
verloste hen uit de greep van de vijand.
Als je de psalm hardop leest kun je ook horen dat
het een gedicht is. Er zit een duidelijk ritme in, bijvoorbeeld in vers 11:
Het water bedekte hun belagers / niet één van hen
bleef in leven.
In De Nieuwe Bijbelvertaling kun je ook goed zien
dat het om een gedicht gaat: de tekst heeft korte
regels en is ingedeeld in coupletten (strofen).

5. In welke Bijbelboeken staan de 10 Geboden?
(Ex. 19: 1-11)
In de Bijbel vinden we op twee plaatsen de zogenaamde Tien Geboden. Eerst in het boek Exodus
(hoofdstuk 20). En verderop in Deuteronomium
(hoofdstuk 5). In de Bijbel zijn de geboden niet genummerd. Ook wordt het aantal van tien niet genoemd. De 'katholieke' telling wijkt af van de 'protestantse'. Wat de Protestanten het eerste en het
tweede gebod noemen is voor katholieken het eerste gebod. Het protestantse tiende gebod wordt gesplitst, zodat de telling in beide tradities op tien uitkomt. Het grootste verschil in tekst tussen Exodus
en Deuteronomium zit in het vierde (of derde) gebod, de regel over de viering van de sabbat.
6. Wie maakte gouden kalveren om daar de
HEER mee te dienen? ( Ex. 32: 1-14)
Koning Jerobeam, de eerste koning van het Tienstammenrijk Israël, maakte twee gouden kalveren.
Eén in het noorden van zijn rijk (Dan) en één in het
zuiden (Betel). Hij wilde namelijk niet dat het volk
elke keer naar de tempel van Jeruzalem zou gaan,
want dat lag in het Tweestammenrijk (Juda). Jerobeam was bang, dat het volk dan weer koning Rechabeam (de zoon van Salomo) zou gaan dienen.
(1 Koningen 12). In het boek Koningen lees je bij de
naam Jerobeam vaak de toevoeging ''die de Israëlieten tot zonde had aangezet." Zo was Jerobeam

2. Wie noemde zichzelf Mara? (Ex. 15: 22-27)
Elimelech en Noömi uit Betlehem trekken met hun
beide zoons Machlon en Kiljon naar Moab, omdat
er hongersnood is in Israël. Machlon en Kiljon trouwen met resp. Ruth en Orpa. Elimelech, Machlon
en Kiljon overlijden in Moab en Noömi keert met
Ruth terug naar Betlehem. Daar zegt Noömi: 'Noem
mij geen Noömi (= de gelukkige) meer, maar Mara (= de bittere), want de Ontzagwekkende heeft
mijn lot bitter gemaakt.'
Overigens wordt Noömi nergens in het boek Mara
genoemd.
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Simon (door Jezus Petrus genoemd) en zijn broer
Andreas, Jakobus en Johannes, de zonen van
Zebedeüs, Filippus en Bartolomeüs, Tomas (Didymus) en de tollenaar Matteüs, Jakobus, zoon
van Alfeüs en Taddeüs (in Lucas en Handelingen
wordt hij aangeduid met Judas, de zoon van Jakobus), Simon Kananeüs (ook wel 'de IJveraar' genoemd) en Judas Iskariot.
Na de dood van Judas Iskariot wordt Mattias aangesteld als apostel in zijn plaats.

hét voorbeeld van een slechte koning. Nog erger
was koning Achab, die ging ertoe over om ook echt
andere goden te dienen: Baäl en Asjera. (1 Koningen 16:31).
7. Welke reuzen worden er in de Bijbel genoemd? (Num. 13: 1 en 2 en Num. 13: 17-26)
De bekendste reus uit de Bijbel is Goliat, die werd
verslagen door David. Hij was ruim zes el lang. Dat
is ruim 2.70 meter. Waarschijnlijk moet je van die
lengte nog de hoogte van de helm aftrekken en
daarmee zou Goliat nog net niet de langste man ter
wereld zijn. Dat was Robert Pershing Wadlow uit Illinois: 2.72 meter (overleden in 1940).
Volgens 2 Samuël 21:19, was het niet David maar
Elchanan die Goliat doodde. In 1 Kronieken 20: 5,
staat dat het de broer van Goliat was: Lachmi. Nog
een andere reus uit Gat had 6 vingers aan elke
hand en zes tenen aan elke voet.
In Genesis 6:4 wordt over de giganten gesproken.
De Enakieten (waar ook Achiman, Sesai en Talmai
toe behoorden) en de Emieten behoorden tot de
Refaïeten. Koning Og uit Basan was zo’n Refaïet.
Zijn lengte wordt niet genoemd, maar hij sliep in
een bed van 9 el lang, ruim 4 meter. (Deuteronomium 3:11). Verder wordt Arba genoemd, de grootste
reus onder de Enakieten (Jozua 14:1). In 1 Kronieken 11:23 lezen we over een forse Egyptenaar van
5 el (2.25 meter)

Werkgroep NBG Markelo

ma 12 nov
di 13 nov
wo 14 nov
do 15 nov
vr 16 nov
za 17 nov
zo 18 nov
ma 19 nov
di 20 nov
wo 21 nov
do 22 nov
vr 23 nov
za 24 nov
zo 25 nov

8.Wanneer kreeg Esau de naam 'Edom'? (Num.
20: 14-21)
In Genesis 25 wordt verteld dat Esau moe thuis
komt van de jacht. Jakob is juist bezig met het koken van linzensoep. In vers 30 lees je dan: ‘Gauw,
geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik ben
doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. (Daarom wordt hij
ook wel Edom genoemd.)
In het Hebreeuws is er een woordspel tussen 'adom' (rood) en de naam Edom.
Het gebied van Edom wordt ook 'Seïr' genoemd en
dat betekent 'dichtbehaard'. Edom en Seïr zijn namen die goed passen bij Esau, want bij zijn geboorte was hij 'rossig’ en helemaal behaard, alsof hij
een mantel aanhad (Genesis 25:25).

ma 26 nov
di 27 nov
wo 28 nov
do 29 nov
vr 30 nov
za 1 dec
zo 2 dec (1e
Advent)
ma 3 dec
di 4 dec
wo 5 dec
do 6 dec

9. In de Bijbel staat nog een verhaal over een
dier dat praat. Welk dier is dat? (Num. 22: 2-35)
In het begin van de Bijbel (Genesis 3) lezen we van
een slang die spreekt tegen de vrouw. (In vers 20
krijgt zij haar naam: Eva).
Verhalen waarin dieren (of planten) praten als mensen noem je een fabel. Maar de verhalen van de
sprekende slang in het paradijs en de sprekende
ezelin van Bileam worden niet als fabel gepresenteerd, maar als geschiedenis. Er komt in de Bijbel
ook een echte fabel voor. Die staat in Rechters 9:715.

vr 7 dec
za 8 dec
zo 9 dec (2e
Advent)
ma 10 dec
di 11 dec
wo 12 dec

1 Tessalonicenzen
3:6-13
1 Tessalonicenzen
4:1-12
1 Tessalonicenzen
4:13-18
1 Tessalonicenzen
5:1-11
1 Tessalonicenzen
5:12-28
Lucas 20:1-8
Lucas 20:9-19
Lucas 20:20-26
Lucas 20:27-40
Lucas 20:41-21:4
Lucas 21:5-19
Lucas 21:20-28
Lucas 21:29-38
Psalm 46
2 Tessalonicenzen
1:1-12
2 Tessalonicenzen
2:1-12
2 Tessalonicenzen
2:13-17
2 Tessalonicenzen
3:1-5
2 Tessalonicenzen
3:6-18
Psalm 122

Goede berichten
Nòg heiliger leven
De doden
Kinderen van het licht
Vermijd het kwaad
Uit de hemel?
De eigenaar en de pachters
Loeren op Jezus
Vraag over de opstanding
Wie is werkelijk groot?
Geen steen op de andere
Verwoesting en verlossing
Niet afstompen
God houdt overeind
Onderdrukking en straf
De komst van de Heer
nabij?
Standvastig
Bid voor ons
Werken voor je brood
Vrede voor Jeruzalem

Romeinen 12:1-8

Verstandig handelen

Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:1323
Romeinen 15:1-6

In vrede leven
Het gezag van de overheid
Leven in het licht
Een andere overtuiging

Romeinen 15:7-13

Heidenen aanvaard

Psalm 50
Jesaja 2:1-5
Jesaja 2:6-9

Tegenover God
Visioen van vrede
Zelfgemaakte goden

Een ander niet ergeren
Eensgezindheid

BELANGSTELLING VOOR REIS NAAR CSURGÓ
Op 23 oktober konden we enkele namen noteren voor
een bezoek aan de Hongaarse zustergemeente in
Csurgó. De reis is gepland aan het begin van de zomervakantie. Ds. Lászlo Szászfalvi houdt er al rekening mee. We zijn welkom. Met de belangstellenden
zijn verschillende mogelijkheden doorgenomen. Bij
vertrek op woensdag 2 juli en terugkeer op maandag
7 juli komt reizen per vliegtuig in aanmerking, zodat je

10. Over welk belangrijk 12-tal lees je in het
Nieuwe Testament? (Jozua 3)
Jezus koos 12 leerlingen uit die later ook apostelen
werden.
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daar nog vier volle dagen tot je beschikking hebt. Uit
de voorlopig beschikbare informatie zouden de vliegkosten op een 250 euro per persoon neerkomen,
maar er zijn misschien goedkopere vluchten. Een
klein deel van de kosten zou uit de eigen pot kunnen
worden gefinancierd. Voor het verblijf daar hoeft niets
te worden gerekend. We logeren bij Hongaren. In het
Duits kun je met de meesten wel communiceren.
Hoe het programma daar er uit zal zien, is nog onbekend. Meestal zijn er enkele uitstapjes in de omgeving, wordt er gezamenlijk een kerkdienst op zondag
voorbereid en is er deelname aan een kleinschalige
actie. Doel: uitwisseling van en kennismaking met eigen vormen van gemeente zijn. Bij het ontstaan van
de band met Csurgó, was de wens van kerken in het
Oostblok naar contact met vrije kerken in het Westen
een motief.
Enkele aanwezigen op de informatieve avond in oktober overwegen een combinatie met de eigen vakantie
ergens in de buurt, voor of aansluitend op het bezoek
aan Csurgó. Dat is ook een optie en kan voordeliger
zijn. Op dit moment zijn er een twaalftal geïnteresseerden. Dat aantal willen we nog omhoog krijgen.
Vandaar dat we willen vragen of u ook mee zou willen. Meldt u aan bij een van de onderstaande personen:

Dit Seminarie vraagt € 85.000, - voor haar werk en
voor de Nederlandse docenten.
Geef uw steun tijdens de collecte in de kerk, of maak
uw gift over op banknr. 34.07.08.441 van ZWO Markelo onder vermelding van Cuba
Missie- en Zendingskalender 2008
Alweer is het Kerk in Actie gelukt om een prachtige
kalender uit te geven en ZWO mag u die te koop aanbieden voor de prijs van € 6.50.
”Vrouwen in
het licht” is
ditmaal het
thema, uitgewerkt door
een Ugandese schilder
en glazenier.
Hij vervaardigde een serie schilderingen over
het leven van
de vrouw in
dit land,
waarbij haar
visie op het
leven, haar
dromen en
idealen het
uitgangspunt
zijn.
Achter in de kerk en in het Dienstgebouw ligt deze
prachtige kalender ter inzage. Er is een intekenlijst bij,
maar als u het geld in het bijstaande busje doet, kunt
u de kalender direct meenemen. Een mooi Sinterklaas- of kerstcadeau?

Gerrie Berendsen, tel. 0573 221344
Ria van Bolhuis, tel. 361816
Marten Dijkstra, tel. 361238
Margo Oostdijk, tel. 363966
SAMEN TWEEDE KERSTDAG??
Lijkt het je leuk om eens samen met anderen een
etentje klaar te maken en daarna gezellig op te
eten?
Nou dat kan op tweede kerstdag ’s middags in het
dienstgebouw.
Houd deze middag/avond daarom alvast vrij.....
In het kerstnummer van het Markelo's kerkblad
lees je er binnenkort meer over.

Giften Bloemendienst
Mw H.V. € 10 / mw M. € 10 / hr A. € 10 / mw d B. € 5 /
mw H.V. € 10 / mw D. i.t V. € 5 / mw F.N. € 10 / fam
V. € 10

Waar?
Voor al uw

WAT BETEKENT ZWO?
Aantal
Info

ZWO wil werken aan de kerkelijke opdracht tot getuigenis (Z), tot naastenliefde en dienstbaarheid
(W) en tot het bevorderen van gerechtigheid en
ontwikkeling (O).

Email:

Collecte 18 november
De kerken in Cuba groeien.
Steeds meer Cubanen vinden houvast en zingeving
bij het christelijk geloof. Om deze nieuwe gelovigen en
de groeiende kerken goed te kunnen begeleiden zijn
geschoolde leiders nodig. Het Seminario Evangélico
de Teología (SET) in het Cubaanse Matanzas leidt
studenten op tot predikant.

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

STICHTING LEENDERT VRIEL GOOR
Sinds 1991 staat de Stichting Leendert Vriel familieleden van terminale mensen bij om de laatste fase van
het leven thuis door te kunnen brengen.
Vanaf het ontstaan van deze Goorse stichting heeft
mevrouw Tusveld (Bep) de coördinatie van dit bijzondere werk in handen gehad en de stichting een plaats
binnen de gemeenschap van Diepenheim, Goor en
Markelo gegeven. Dit voorjaar heeft zij te kennen ge9

door Loes op deskundige wijze begeleid naar Polimo
in de Baliemvallei.
Met Kerst is het gezin in Nederland.
Van 6 t/m 27 januari a.s. zijn Raymond de Hoop en
Loes Roersma beschikbaar om in gemeenten (kerkdiensten, ZWO-avonden) over hun werk en verblijf in
Papua te vertellen. Een boeiende wereld die hemelsbreed van de Nederlandse verschilt.

geven haar functie ter beschikking te stellen, zodat
het bestuur naar een opvolgster heeft gezocht.
In de persoon van mevrouw P. Krabbendam-Roobol
heeft de stichting een uitstekende opvolgster gevonden, die voor continuatie van dit bijzondere vrijwilligerswerk zorg zal dragen.
Van mevrouw Tusveld zal op een nader te bepalen
datum officieel afscheid worden genomen.
Tengevolge van verhuizing en leeftijd heeft de stichting tevens dit voorjaar afscheid moeten nemen van
enkele vrijwillig(st)ers, zodat wij op deze manier een
oproep willen doen aan een ieder die dit werk een
goed hart toedraagt eens te willen bezien of hij of zij
het team wil versterken.
Via een introductiecursus leert u wat er allemaal komt
kijken bij de verzorging van een stervende thuis. Als
vrijwillig(st)er worden de familieleden ontlast door o./a.
’s nachts aan het bed te zitten, een luisterend oor te
bieden, of de zieke te drinken te geven.
Een bijzonder maar zeer dankbaar vrijwilligerswerk.
Belangstelling????
Neem dan eens contact op met mevrouw P. Krabbendam, tel. 0547-262706, of mevrouw R. Schuite, tel:
0547-271657, of voor beiden 06-12884477.

Ze hopen op veel belangstelling van gemeenten,
vrouwengroepen, en niet te vergeten ook van groepen
die met kinderen en jongeren werken. Loes heeft voor
de voorlichting onder meer materiaal geschreven voor
vrouwengroepen, catechisanten of jeugdgroepen. Met
het oog op het laatste is het aardig te weten dat ze
bijv. een DVD over het dagelijks leven van een jochie
in Papua heeft gemaakt. Dit alles wil ze graag gebruiken in contact met plaatselijke groepen.
Gemeenten en groepen die hiervoor belangstelling
hebben kunnen zich melden bij Door Elske Cazemier.
Zij coördineert dit deel van hun werkbezoek aan Nederland en kan u informeren over hun mogelijkheden
en beschikbaarheid. Daartoe kunt u contact met haar
opnemen via
d.cazemier@kerkinactie.nl of via steunpunt Noord, tel.
058-294 87 48 (b.g.g. 030-880 1880, infodesk).

BOEKENVERKOOP
Leden van onze Martinuskerk gaan weer 2e hands
boeken verkopen ten bate van de verlichting van de
kerk. Eerst tijdens de markt op donderdag 29 november van 9.00 uur – 12.30 uur in het Dienstgebouw en
daarna zaterdag 1 december ook in het Dienstgebouw
van 10.00 uur – 14.00 uur.
De boeken zien er prima uit, dus als u nog een Sinterklaascadeau zoekt......Hartelijk Welkom.

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547–361242
Buffet: 0547–363890 fax: 0547–276637
Redactie Markelo’s kerkblad:
Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 10 december 2007.
Inleveren kopij vóór vrijdag 30 november 2007 liefst via
Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

KERKLOKAAL
kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactieadres:
Mevrouw R. Wibbelink
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
tel: 0547-261937

Kerkenraad:
Praeses: Dhr. J. Hargeerds (Jan),
Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef
Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl
Kerkelijk bureau openingstijden:
ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
email: kerkburo-markelo@hetnet.nl
Administratie:
Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083
Betaalnummers College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153
Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327
Rekeningnummer Verjaardagfonds:
Postbank: 274790

MET VERLOF UIT PAPUAN
Raymond de Hoop, Loes Roersma en hun dochter
Anneke wonen sinds december 2005 in Jayapura
(Papua, Indonesië). Raymond doceert Hebreeuws en
Oude Testament aan de Theologische Hogeschool IS
Klijne in Jayapura. Loes werkt mee in het kerkelijk
vrouwencentrum P3W-GKI in de plaats Abepura, waar
bijv. vrouwen en meisjes uit de kampongs velerlei
vaardigheden leren. Het gezin is verbonden aan de
classis Zwolle en werd uitgezonden door de Gereformeerde Kerk van Zwolle-Berkum. De delegatie die in
april 2006 vanuit Twente naar Papua reisde, werd
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