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MARTINUSKERK

IEMAND DIE VOOR JE UITGAAT
Wat moet het in de oudejaarsnacht een teleurstelling
zijn geweest voor al die mensen, die prachtig, duur
sierwerk hadden gekocht. Pijlen knalden ergens in de
hoogte uiteen, maar er was eigenlijk geen klap aan. Je
zag maar weinig door een extreem dikke mist. Op grotere afstand hoorde je alleen maar wat geknal. Waar
kruitwolken bleven hangen, daar was het uitzicht nog
beperkter. Het was komisch en lachwekkend om mee te
maken. Bij Bill's Bar hielden ze er dan ook al gauw mee
op. Verder afsteken van vuurwerk zou zonde zijn van
het bestede geld.

Op het moment dat ik daar met wat bewoners uit de
buurt sta na te praten, doemt een auto op uit de mist.
Een vrouw wil terug naar huis, maar ze zit al gauw met
de voorwielen tegen de stoeprand aan. Het raam wordt
naar beneden gedraaid. Omstanders raden aan om de
auto aan de kant te zetten en te voet verder te gaan.
Het is immers veel te gevaarlijk. Maar zo snel wil ze
nog niet opgeven. Een klein beetje hoopt ze nog op wat
hulp: 'Als er nou iemand voor me uit zou lopen)' Een
klein stukje ga ik met haar mee, richting Tolweg. Bij de
Loosboersstraat slaat ze linksaf. Ik kijk haar nog even
na. Verderop is vaag het silhouet zichtbaar van een geparkeerde auto. Ik zie haar weer afremmen. Of ze haar
woning heeft bereikt, weet ik niet. Maar ze was niet de
enige, die daar moeite mee heeft gehad. Zelfs voetgangers zijn die nacht het spoor bijster geraakt.
Iemand, die voor je uitgaat. Is dat niet wat we van God
mogen verwachten? En dan is die mist niet eens zo'n
slecht beeld voor de onduidelijke toekomst. Naarmate
je verder voor je uitkijkt, wordt het vager en onzekerder
wat er gaat gebeuren. Wat voor opleiding neem je, zul

je slagen? Vind je werk, een goede vriend of vriendin?
Hoe gaat het met de gezondheid? Houd je voldoende
inkomen? Welke kant gaat het op met het klimaat, het
milieu, onze energievoorziening, de wereld? Weten we
in ons eigen land tegenstellingen te overbruggen of
loopt het nog een keer uit de hand? Dat zijn allemaal
vragen. Ik heb er dit keer niet zo op gelet, maar ieder
jaar weer worden er voorspellingen gedaan. Sommigen
halen hun wijsheid uit de stand van sterren en planeten,
een almanak of ze beschikken over een helderziende
gave. Voor de aardigheid zou je het later nog eens
moeten nalopen om te zien wat er van terecht is gekomen. Meer dan eens hebben ze het mis.
Sommige tieners zoeken houvast in het contact met
geesten, deels uit nieuwsgierigheid. Dat soort verhalen
beluister ik bij hun leeftijdgenoten. Het is een riskante
bezigheid, waarbij het resultaat het omgekeerde kan
zijn van wat je hoopt. Wat koop je er voor, wanneer een
kort leven wordt voorspeld? Kun je zulke aankondigingen van God verwachten? Wanneer Jezus waarschuwt
voor tegenwerking, vervolging, of zelfs de dood, doet
Hij dat niet zonder een bemoediging. God is er niet op
uit om mensen angst aan te jagen. Als er al nauwkeurige voorzeggingen worden gedaan, dan heeft het
meestal betrekking op de nabije toekomst. En zelfs bij
onheilsprofetieën zijn deze niet onomkeerbaar. Als ze in
verband staan met maatschappelijke en godsdienstige
misdragingen, kan een verandering in deze misstanden
een dreigend onheil afwenden.
In de regel wordt niet duidelijk hoe het leven er precies
uit komt te zien. Voor een deel hebben we het zelf in de
hand. Voor een deel hangt het af van de omstandigheden, en spelen toeval, geluk of pech een rol. Het is
moeilijk te bepalen, waar God een rol speelt in het geheel. Maar het mag genoeg zijn, wanneer Hij zo ver
voor je uitgaat, dat je net voldoende zicht hebt op wat
direct voor je ligt. De rest wordt vanzelf duidelijker. Durf
te geloven, zo luidt een slogan van een omroep. Vertrouw op Gods nabijheid. Leer van Bijbelse verhalen en
wijsheden. Dat maakt je gevoelig voor Gods leiding en
steun vandaag. MD

Kerkbalans
van 13-27 januari

kind te laten dopen moet zo snel mogelijk contact opnemen met ds. Overdijk, de voorganger van deze
dienst.
Op 17 februari is er dienst voor jong en oud. Voor die
datum staat een gezinsdienst op het rooster, die is
voorbereid met de geledingen van jeugdwerk en de
scholen. Op kerstavond waren in de gezinsdienst
heel wat opa’s en oma’s met kleinkinderen in de kerk,
wat let u om dat 17 februari weer te doen?

Kerkdiensten
zondag 20 januari
10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie
19.30 uur ds. H. Overdijk
collecte: diaconie en kerk
vrijdag 25 januari
19.00 uur ds. H. Overdijk, zangavond Anholtskamp
collecte: diaconie

VERVOER NAAR ZANGAVOND
Wilt u graag naar de vrijdagse zangavonden in de
Anholtskamp, maar is het vervoer van en naar huis
een probleem? Dat kan opgelost worden! Wie naar
de zangavond gehaald en gebracht wil worden, kan
contact opnemen met mw. Wibbelink – Wolthuis, telefoon 361908. Vervoer wordt dan geregeld. Aarzel
niet, we rijden u graag, want hoe meer zielen)
(O.)

zondag 27 januari
10.00 uur ds. M. Dijkstra, Heilig Avondmaal
collecte: diaconie en kerk
zondag 3 februari
10.00 uur ds. H. Overdijk, Doopdienst
collecte: werelddiaconaat t.b.v. Liberia

Wijk oord

zondag 10 februari
10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie

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

zondag 17 februari
10.00 uur ds. H. Overdijk, gezinsdienst
collecte: schoolcatechese

GEBOREN
Op 9 december is Hidde Jan Gerben geboren, zoon
van Evelyn Reijlink-Kolkman en Frank Kolkman van
Oonderschoer 11. Hidde is nota bene met Latijnse
woorden aangekondigd: incipit vita nova. Dat moet
een afgestudeerd theoloog deugd doen, die zich
heeft bekwaamd in klassieke talen. In mijn geval ligt
dat iets anders, omdat les in Latijn min of meer een
moeten was, want anders kon je geen theologie
doen. Op zich is het wel aardig, dat je bepaalde
woorden beter weet te herleiden. Zo zullen sommigen
waarschijnlijk ook wel doorhebben, dat 'vita nova' met
nieuw leven heeft te maken. Met Hidde begint een
nieuw jong leven. Dat wil de geboortekaart tot uitdrukking brengen. Moge hij ooit tot de ontdekking
komen, dat in Christus een tweede leven begint. We
wensen hem, zijn ouders en de oudere broer Sil van
harte Gods zegen toe.

ZONDAGSSCHOOL/NEVENDIENST/JEUGDKERK
Iedere ochtenddienst is er kindernevendienst voor
kinderen in basisschoolleeftijd. Voor jongere kinderen
is er kinderoppas in het Dienstgebouw.
De zondagsschool komt op drie plekken bijeen: in Elsen, Stokkum en Markelo.
Elke derde zondag van de maand is er van 10-11
jeugdkerk in het Dienstgebouw voor de jeugd van 1216 jaar.
DE HUISKAMER VAN DE KERK
Op donderdagmorgen bent u tussen 9.30 en 12.00
uur welkom in de huiskamer van de kerk, in het
Dienstgebouw, voor een kop koffie of om even bij te
kletsen) (Steeds meer mensen weten de weg hier
naar toe!)
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 20 januari is er naast de ochtenddienst ook
een avonddienst, (speciaal voor de liefhebbers van
dit genre) die om 19.30 uur begint. Voorganger is ds.
Overdijk.
De eerste zangavond van 2008 staat voor vrijdag 25
januari op het programma. De zangavonden staan
open voor iedereen, dus ook wie niet in de verzorging
of de aanleunwoning woont, is van harte welkom!
Deze keer hopen ds. en mw. Overdijk de zangavond
te leiden.
In de dienst van 27 januari hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren, deze keer in een zittende
vorm. Voorganger is ds. Dijkstra.
Een week later, op 3 februari, is er weer een doopdienst gepland. Er is inmiddels al aanmelding, wie
ook van deze gelegenheid gebruik wil maken om een

WIJ GEDENKEN
Op 4 december overleed Gerrit Hendrik ten Tije in het
ziekenhuis te Deventer op de leeftijd van 82 jaar. Zelf
had hij zijn einde al aan voelen komen op Diessenplas, waar hij sinds mei 2007 was komen wonen. Lichamelijk was hij achteruit gegaan, geestelijk was hij
nog erg wakker. Ik heb hem leren kennen in zijn woning aan de Irenestraat. Ik hoefde niet veel te zeggen, want hij praatte wel, over de 'ups and downs' uit
zijn leven. In 1998 was zijn vrouw overleden, Dina
Kappert, met wie hij ruim 50 jaar getrouwd is geweest. Haar heeft hij acht jaar thuis verpleegd, nadat
ze een beroerte had gekregen. Dat zegt iets over zijn
zorg. Hij trok zijn eigen plan, wat anderen ook konden
zeggen. Hij kon raak uit de hoek komen en was direct. Hij hield van tochtjes door het land. Zelf kwam
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hij van de Oude Rijssenseweg. Daar groeide hij op in
een groot gezin. Na de lagere school ging hij bij een
boer in de buurt aan de slag. Zijn trouwen met Dina
bracht hem eerst bij haar ouderlijk huis op de Borkeld. Later zijn ze naar Elsenerbroek gegaan om tijdens de schooljaren van hun dochter en zoon naar
het dorp te verhuizen. Met zijn handen is hij altijd bezig geweest. Was het niet op zijn werk bij een nettenweverij en later de Eternit, dan was het wel op het
eigen stuk grond, of in de schuur. Met een kleine
kring van familie hebben we op 8 december zijn lichaam te ruste gelegd op de Markelose begraafplaats. Moge hij vrede hebben gevonden bij God.

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
HUWELIJK
Eigenlijk zouden ze op 20 september van het vorig
jaar trouwen, alle voorbereidingen waren al getroffen.
Maar door droeve omstandigheden in hun familie
moesten Henri Stokreef en Anja Schreurs hun voorgenomen huwelijk uitstellen. Nu zal het er van komen! Op 1 februari hopen zij elkaar hun jawoord te
kunnen geven. En in de Martinuskerk zijn ze dan het
eerste bruidspaar dat in 2007 Gods zegen over hun
verbond zal vragen, in een dienst, die om 12.15 uur
begint.
We willen Henri en Anja, en allen die met hen verbonden zijn, een vreugdevolle dag toewensen en
bidden om Gods zegen over hun levensweg.

Aaltje Runneboom-Harmsel is op 6 december gestorven in haar woning op de Anholtskamp, waar zij en
haar man Willem vanaf 1996 samen hebben gewoond. In het begin van die periode hoefde ze nog
geen gebruik maken van de lift, maar gaandeweg
verslechterde haar conditie verder door Parkinson.
Spreken werd moeilijk, het geheugen verminderde.
Door de zusters, beide dochters en niet te vergeten
haar eigen man is haar veel liefde en zorg geboden.
Omgekeerd had zij dat gedaan in de tijd, dat ze nog
van alles kon. Ze was een sterke goedlachse vrouw,
die heel wat werk heeft verzet, in betrekking bij anderen, thuis aan de Herikerweg op 'Tip', in het onderhouden van pensiongasten, bij familie wanneer daar
hulp nodig was. Haar koken was uit de kunst. In Goor
was ze actief bij de plattelandsvrouwen. Aaltje kwam
van 'erve Schut' en is op 17 oktober 1916 geboren.
Op 24 juni 1943 trouwde ze met Willem van de Viersprong, maar ze kenden elkaar al vanaf 1935. Aan
die lange jaren samen kan met dankbaarheid op
worden teruggezien, al ligt er ook verdriet om een
vroeg overleden dochter en blijft er nu het gemis van
een lieve vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder.
Op 11 december was de uitvaartdienst. Haar lichaam
is uitgedragen onder orgelspel van het lied 'Neem
Heer mijn beide handen'. Aansluitend vond de begrafenis plaats in Markelo, in het vertrouwen dat God
haar tot zich neemt.

WIJ GEDENKEN
Op 30 november overleed Hermina Zwierzina Hoekman – Platerink, weduwe van Hendrik Jan Hoekman.
Zij werd 90 jaar oud.
Haar lange leven begon op een boerderij in het Markelose broek, waar ze als één van de twaalf kinderen
werd geboren in een groot gezin. Aan haar kinderjaren bewaarde ze mooie herinneringen, de band met
haar broers en zusters was hecht. Het levensritme
van de oude Twentse samenleving, zoals ze dat van
huis uit geleerd had, bleef Mientje Hoekman altijd
trouw. Toch betekende haar huwelijk met Hendrik
Jan Hoekman, die ambtenaar op het gemeentehuis
was, voor haar ook een nieuwe oriëntatie en een ruimere blik.
Als kind zong ze graag, en de liefde voor het lied is
ook heel haar leven gebleven, met dochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft ze veel gezongen. Enkele van die liederen zongen we samen tijdens het afscheid.
Na het overlijden van haar man brak voor haar een
moeilijke tijd aan. In veel dingen steunde ze op hem,
mede door de doofheid waar ze vele jaren onder
leed. Toch vond ze, in verbondenheid met kinderen
en buren, kracht om het leven weer op te pakken.
Haar handicap heeft Mientje Hoekman niet wantrouwig gemaakt, ondanks de nagenoeg totale doofheid
bleef ze hartelijk en vol vertrouwen
Op bewonderenswaardige wijze hebben haar kinderen, kleinkinderen en buren het mogelijk gemaakt dat
ze op haar vertrouwde plek kon blijven, met hulp van
de thuiszorg. “Het einde van een goed leven – het
begin van een mooie herinnering,” stond op de kaart.
Dankbaar hebben we deze moeder, oma en overgrootmoeder uit handen geven. Haar naasten hebben
veel mooie herinneringen aan haar, in geloof mogen
we zeggen dat deze herinnering ook bewaard is in
het hart van God. Mag dit haar dochters, schoon-

PASTORALE ZORG
Op zondag 6 januari is Jan Wessels van de Plasdijk
bevestigd tot ouderling in wijk noord. Na verschijning
van het vorige kerkblad was hij nog in beeld gekomen
en we zijn blij dat hij het beroep van de gemeente na
beraad heeft aangenomen. We wensen hem (en de
andere kerkenraadsleden, die erbij zijn gekomen)
sterkte toe van God. Het gemis aan een pastorale
medewerker of ouderling in de nieuwbouwwijk de
Esch en op de Anholtskamp blijft een zorg. Twee andere delen van de wijk blijven ook nog vacant. Het
moge duidelijk zijn, dat bij een gebrek aan bemensing
niet meer alle aandacht kan worden geboden, welke
wenselijk zou zijn.
Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra
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zoons, klein- en achterkleinkinderen, en allen die een
lege plek voelen door haar heengaan, troosten.

Handwerkgroep
Van de handwerkgroep is een bedrag van € 391.80
ontvangen.
Dit bedrag is bijeen gebracht door verkoop van zelfgemaakte artikelen zoals sokken, poppenkleertjes,
pannenlappen, kussens en dergelijke op de openkerkdagen in juli en augustus. Het bedrag zal ook
voor de verlichting van de kerk worden ingezet.
Hiervoor hartelijk dank namens het College van
Kerkrentmeesters.

TENSLOTTE
Hartelijk dank voor alle goede wensen, die we rond
Kerst en jaarwisseling ontvingen. We wensen u niet
minder! Veel heil en zegen voor 2008. Ook dit jaar
mag voor ons een ‘Anno Domini,’ een jaar des
HEREN zijn!
Ieder jaar wordt tegenwoordig wel uitgeroepen tot
jaar van ‘iets’. Zo is 2008 onder andere ‘jaar van het
religieus erfgoed’. ‘Erfgoed)’ Dat doet denken aan
iets ouds en eerbiedwaardigs, zoals aan de knipmuts
van over-opoe. Leuk om te hebben, maar geen mens
haalt het in het hoofd om zo’n muts ook nog
daadwerkelijk op te zetten! Zo kun je ook naar
religieus erfgoed kijken: een mooie traditie, maar
beslist niet van deze tijd)
Wij hebben met onze Martinuskerk en het prachtige
Hauptorgel ook een mooi stuk religieus erfgoed in
huis. Een mooie traditie? Een waardevol
museumstuk? Ja, maar daar omheen een levende
gemeenschap. Hoe verhoud je je tot die
gemeenschap? Als toeschouwer? Als donateur
misschien, een bijdrage aan kerkbalans en verder
niets? Of kies je er voor om actief te gaan meeleven
met de gemeenschap die zich iedere week opnieuw
rond het Woord schikt in de eredienst?
Religie is niet een uitstervende traditie en verder
niets. Dat dachten de secularisatieprofeten van de
jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw) Ze hebben
ongelijk gekregen! Religie is springlevend, en dat
vraagt ook een keuze van u!

Mededeling in verband met instandhouding
kerk en kerkwerk.
Kerkbalans 2008
De actie kerkbalans 2008 wordt gehouden van 13
t/m 27 januari en heeft ook dit jaar als thema:

”Een kerk is van blijvende waarde.”
Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van vrijwilligers die
de predikanten en de kerkenraad terzijde staan. Er is
aandacht voor jongeren en voor ouderen, zieken, en
hulpbehoevenden. Dat kan zo blijven als we met elkaar ook in financieel opzicht willen bijdragen aan de
instandhouding van onze kerk.
Dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor de
noodzakelijke aanpassingen van het dienstgebouw
en de uitbreiding van het aulagedeelte. Daarnaast
loopt het 10 jarig onderhoudsproject van de kerk ook
door.

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

Gelooft u ook dat onze kerk van blijvende waarde
is? Steun dan met uw bijdrage aan de actie kerkbalans het kerkwerk in onze gemeente.

H. Overdijk

Kerkenraad

Zou u de hoogte van uw bijdrage nog eens positief willen bekijken zodat de Martinuskerk met al
haar activiteiten ook in de toekomst voor u, voor
jou en volgende generaties van blijvende waarde
kan zijn.

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is dhr. Jan
Wessels, Plasdijk 7a, gekozen tot ouderling. Zoals al
in de kerkdienst is meegedeeld heeft hij zijn
benoeming aanvaard. De bevestiging heeft inmiddels
plaatsgehad.
De gemeente wordt nadrukkelijk gewezen op het feit
dat er nog een aantal vacatures voor ouderling open
staan). (O.)

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!

Kerkrentmeesters
Boekenmarkt
De boeken en aanverwante artikelen die eind november 2007 zijn verkocht ten bate van de verlichting
van de Martinuskerk, hebben € 278,55 opgebracht.
Alle medewerkers......hartelijk dank.
Hebt u nog boeken over? Wij komen ze graag bij u
ophalen.
Inlichtingen bij onze koster in het Dienstgebouw, Jeroen Noltus, of zie tel.nummers van de medewerkers
op het prikbord, ook in het Dienstgebouw.
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ZONDAGSSCHOOL

Jeugd- en Jongerenwerk

Op vrijdag 21 december hebben
wij in de Martinuskerk ons kerstfeest gevierd samen met ouders,
grootouders, broertjes en zusjes
en andere belangstellenden. Met
elkaar hebben we eerst gezien
hoe de jongste kinderen van Stokkum de adventskaarsen aanstaken en hierbij een adventsgedicht opzegden. Na enkele kerstliederen was het tijd voor het
kerstspel: op de wijs van Matthijs. Het verhaal werd
uitgebeeld door de kinderen van Elsen met gastrollen
voor de oudste kinderen uit het Dorp en Stokkum. De
kinderen hadden zich gehuld in prachtige kostuums
en stonden zenuwachtig te wachten op hun beurt.
Het kerstspel ging over Koning Matthijs. Hij deed de
dingen op zijn eigen wijze en dacht dat hij wel zonder
kerstmis kon. Dat het kindje Jezus niet voor hem geboren was, maar later bleek dat hij geen gelijk had.
Jezus is voor ons allemaal geboren! Je kon merken
dat de kinderen goed geoefend hadden en het was
prachtig om te zien.
Na een medley van verschillende kerstliederen was
het tijd voor het vrije kerstverhaal. Diana Zendman
vertelde een mooi verhaal over een jongetje die zijn
vriendje hielp toen die ziek geworden was en hiervoor
beloond werd met een voetbaltas met spullen waaronder zelfs een voetbalshirt met zijn eigen naam erop!
Aan het einde van de viering kregen alle kinderen
van de Zondagsschool als vanouds een tasje met
hierin iets lekkers en een mooi leesboek. Voor de oudere kinderen was er zelfs een gezangboek of Bijbel.
Ook de andere kinderen in de kerk was er aan het
einde nog een lekkere traktatie.

Namens de leiding wensen wij iedereen een gezond
en gelukkig 2008 toe. Wij hopen jullie allemaal weer
te mogen begroeten op donderdagavond 10 januari
2008 om 18.30 uur in het Dienstgebouw.
Heb je zin om een keer te komen kijken, dan ben je
natuurlijk ook van harte welkom.
De leiding van de Jeugdclub
Madieke Roeterdink, Joanne Roeterdink, Margot
Oostdijk, Els Overdijk, Janet Rabe, Dewi ter Hofte en
Hettie Hollander

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

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

24 januari Malle Wammes
07 februari Verder gaan met malle Wammes
Groetjes Els, Janet, Dewi 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

Op zondag 13 januari a.s. beginnen we weer met de
Zondagsschool. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn
van harte welkom om een keertje mee te kijken wat
er zo al in het Zondagsschool uurtje gedaan wordt.
Dit kan in het Dorp (dienstgebouw) in Stokkum
(school) en in Elsen (kinderopvang bij fam. Pinkert).
Zondagsschool Markelo

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

JOP

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

De Protestantse Kerken in Nederland hebben op het
internet een mooie website voor de jeugd van heel
jong tot al wat ouder.
Kijk eens op http://www.jop.nl

programma

JEUGDKERK
Op 20 januari is er ook weer jeugdkerk in het
Dienstgebouw van 10.00 – 11.00 uur voor de
jeugd van 12-16 jaar.

24 januari
07 februari

Masker maken
Sleutelhanger

Groetjes Joanne, Madieke en Margot
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Samenvatting
Bijbel10daagse 2007 groot succes
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) zien met dankbaarheid
terug op een succesvolle Bijbel10daagse.
Het thema ‘De vreemdeling en de Bijbel’ zorgde voor
veel media-aandacht. De Nationale Bijbeltest trok
613.000 kijkers.
Tijdens de Bijbel10daagse kwam bij het NBG €
100.000,- binnen voor het buitenlandproject Baboesjka.
In 2008 zal de Bijbel10daagse worden gehouden van
24 oktober t/m 3 november. Zondag 26 oktober is
dan de Nationale Bijbelzondag. Het thema van de
Bijbel10daagse 2008 is De Bijbel tussen trend en traditie.

Algemeen

Regiodagen NBG dit jaar extra feestelijk
De
regiodagen
van
het
Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) hebben dit jaar een
extra feestelijk karakter. Onder het thema
‘Woorden van Waarde’ wordt dit jaar onder meer
het 35-jarig jubileum van de Bijbel-per-Maand
Club gevierd.

De Bijbel op zak met 'God op je iPod.nl'
Bezoekers van www.GodopjeiPod.nl, een gezamenlijke site van IKON, JOP, The Quench Bijbelleesrooster van het NBG.
Er is ook een podcast beschikbaar waarmee de Bijbeltekst elke dag automatisch op de computer verschijnt, want op God op je iPod.nl is de complete Bijbel in audio beschikbaar.

De regiodagen hebben elk hun eigen karakter.
Uiteraard is er veel aandacht voor het buitenlands
Bijbelwerk. Er zijn diverse workshops en er is veel
ruimte voor ontmoeting. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn onder meer: nieuwe projecten over
Bijbelgebruik, jongerenprojecten, enz. Voor mensen
die zich betrokken voelen bij de Bijbel een dag om
nooit te vergeten! Elke regiodag wordt afgesloten met
een uniek concert van het gospelkoor Forever
Worship o.l.v. Peter Grasmeijer en Marcel Koning. Zij
zingen teksten uit De Nieuwe Bijbelvertaling die
speciaal voor deze gelegenheid op muziek zijn gezet.
Als solisten treden op Remco Hakkert en Angelique
(bekend van Idols). Tijdens de concerten is ook een
cd te koop waarop deze unieke composities te horen
zijn.

Nederlands Bijbelgenootschap informeert vanwege documentaire
Omdat het boek "Was Jezus Caesar?" van Francesco Carotta opnieuw in de belangstelling staat, heeft
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een bespreking én een waardering geplaatst op
www.bijbelgenootschap.nl.
Het Bijbelgenootschap concludeert dat dit boek fictie
is, vermomd als wetenschap.

De regiodag is toegankelijk voor iedereen, dus
ook niet-leden zijn van harte welkom. Van de
bezoekers aan de regiodag wordt een bijdrage van €
7,50 gevraagd voor de maaltijd. Zij krijgen daarmee
ook gratis toegang tot het concert.
De toegangsprijs voor het concert is € 15, -. Op
www.bijbelgenootschap.nl kunnen mensen zich
opgeven voor de regiodag en/of het concert.

Bijbelvertaling in eenvoudig Nederlands officieel
van start
Het project Bijbelvertaling in eenvoudig Nederlands
(werktitel: Basisbijbel) gaat officieel van start. De
werktitel van het nieuwe vertaalproject is Basisbijbel.
Dat is besloten door het bestuur van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG).
Het doel van dit nieuwe vertaalproject is een Bijbelvertaling voor mensen die moeite hebben met lezen
én die graag de Bijbel willen lezen.
De complete vertaling in eenvoudig Nederlands zal
waarschijnlijk in 2014 verschijnen.

Datum regiodag, die voor onze afdeling belangrijk
is: 16 februari
Plaats: Zwolle, Regardz Nieuwe Buitensociëteit,
Stationsplein 1
De regiodag begint 14.30 uur (Koffie en thee vanaf
14.00 uur).
Het concert begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00
uur.

NBG komt met een verrassende actie voor predikanten
Onder het motto Laat u verrassen ' bezoeken tientallen NBG-vrijwilligers voorgangers in het hele land
om hen uit te nodigen voor de predikantenlunches en
hen het predikantenpakketje te overhandigen.
Tijdens door het NBG georganiseerde predikantenlunches wordt predikanten en voorgangers gelegenheid geboden om met één van de vertalers van de
NBV in gesprek te gaan over het gebruik van de
NBV.

Infoberichten
Door het Ned. Bijbelgenootschap worden periodiek
aan leden van de werkgroep en belangstellenden de
z.g. Infoberichten digitaal toegezonden.
Onderstaand vindt u een samenvatting van de recent
uitgegeven Infoberichten.
Voor informatie betreffende de uitgebreide versie gelieve u contact op te nemen met de voorzitter van de
werkgroep, mevr. D. Rozendom-Goorhuis, tel.
362171.
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Dvd Psalm 139
De dvd is goed bruikbaar bij presentaties, kerkdiensten en meditatieve momenten.
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een
speciale dvd beschikbaar met daarop de tekst van
psalm 139. Deze dvd wordt gratis uitgeleend en is
niet te koop.
Werkgroep NBG Markelo

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari

Liberia, lichtpuntje in Afrika.
Zondag 3 februari staat in het teken van het Werelddiaconaat.
Onze aandacht gaat die dag in het bijzonder uit naar
de jongeren in Liberia. Dit land ging lange tijd gebukt onder de burgeroorlog.
Veel kinderen werden ingezet als kindsoldaat. In sociaal en economisch opzicht heeft het land ernstig
geleden.
In 2003 kwam er een einde aan de oorlog. Sinds die
tijd bouwen de Liberianen hoopvol aan een nieuwe
toekomst. Tijdens de oorlog konden de kinderen
meestal niet naar school, en nu is er geen werk voor
hen. Naast het gebrek aan mogelijkheden, spelen de
ervaringen uit de oorlog de Liberiaanse jongens en
meisjes parten, veel kinderen en ook volwassenen
zijn emotioneel verwond.
In 2005 zette de gekozen president een koers in van
hoop en opbouw. Een grote uitdaging is de hoge
werkloosheid in dit land, vooral onder de jongeren,
omdat ze tijdens de oorlog niet naar school konden
gaan.

Psalm 42
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25
Psalm 119:65-72
Jesaja 61:1-9
Matteüs 5:11-20
Matteüs 5:21-30
Matteüs 5:31-42
Matteüs 5:43-48
Jesaja 61:10-62:5
Jesaja 62:6-12
Romeinen 1:1-7
Romeinen 1:8-15
Romeinen 1:16-25
Psalm 62
Romeinen 2:1-11
Romeinen 2:12-16
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:21-31
Matteüs 6:1-6
Matteüs 6:7-15
Matteüs 6:16-23
Romeinen 4:1-12
Romeinen 4:13-25
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
Psalm 32
Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13

Kerk in Actie steunt het werk van de YMCA in Liberia.
YMCA begeleidt de jongeren bij het verwerken van
hun trauma’s en organiseert sport en recreatie, en
scholingprogramma’s.
De opbrengst van de collecte is bedoeld om de
jongeren in Liberia op weg te helpen en zo bij te
dragen aan de opbouw van dit land. De collecte
wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

Helen zong zelfs in de container.
Een Eritrese vluchteling vertelt:
"Bijna drie jaar werd ik met vele andere christenen
vastgehouden in Eritrese gevangenschap. De bewakers sloegen het eerste jaar elke dag maar daarna
om de andere dag.
We zaten opgesloten in containers. Overdag brandde
de zon erop en werd het ondragelijk heet terwijl het 's
nachts ontzettend koud werd. Veel medegevangenen
kregen problemen met de luchtwegen en aandoeningen aan hun ogen."
Het lopen gaat Helen Berhane nog steeds moeilijk af.
Een kruk staat altijd onder handbereik. Haar verhaal
en dat van andere, om hun geloof opgesloten Eritrese christenen, trok internationale aandacht. Uiteindelijk ging Helens gezondheid zo achteruit, dat de pu-

WAT BETEKENT ZWO?
ZWO wil werken aan de kerkelijke opdracht tot
getuigenis (Z), tot naastenliefde en dienstbaarheid (W) en tot het bevorderen van gerechtigheid
en ontwikkeling (O).
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gen overwegen een combinatie met een eigen vakantie in de buurt en willen dan op eigen gelegenheid er
heen. Bij een inventarisatie in het najaar van 2007
van vluchten kwamen we uit op maximaal zo'n 250
euro aan vliegkosten per persoon. Maar we hadden
toen nog geen gegevens van eventuele goedkopere
maatschappijen. Uit de pot van de werkgroep Csurgó
is een kleine bijdrage te verwachten, de rest moet
zelf worden betaald. In Hongarije verblijven we bij
gastgezinnen, waaraan geen kosten zijn verbonden.
Wie interesse heeft of zich wil opgeven, die kan zich
melden bij een van onderstaande personen of op de
website van onze gemeente.
(http://pkn-markelo.nl/activiteiten_map/csurgo.htm)
MD

bliciteit een belasting werd voor het regime. Helen
werd in een ziekenhuis opgenomen in de hoofdstad
Asmara. Ook de moslimbewakers vonden Helen lastig. Ze zegt: "Ik kon niet meer lopen en moest daarom
gedragen worden. Ik had inwendige bloedingen van
het slaan en ze dachten dat ik toch wel spoedig zou
sterven. Daarom lieten ze me eruit."
Via contacten die haar hielpen te vluchten kwam ze
in Soedan terecht. Vanuit dit land vroeg ze asiel aan,
eerst in Engeland. Toen het antwoord op zich liet
wachten ook in Denemarken. Dit land verleende haar
asiel en ze woont nu in een klein vissersdorp Rødvig.
Helen vervolgt: "Ik had er snel uit kunnen komen als
we afstand van ons geloof hadden gedaan, maar dat
heb ik nooit overwogen. Ik was bereid om voor mijn
geloof te sterven."
Tot zover het verhaal van een moedige christin.

Gerrie Berendsen, tel. 0573 221344
Marten Dijkstra, tel. 361238
Getty Eggink, tel. 362470
Margo Oostdijk, tel. 363966

In oktober 2006 hebben we hier in Markelo een
schrijfactie gehouden om te protesteren tegen deze
onmenselijke behandeling van Eritrese christenen. Er
zitten helaas nog velen gevangen en hun lot is onzeker en beangstigend.
(overgenomen uit het Nederlands Dagblad door J.C.
Rietveld-in 't Veld)

Koren
In het vorige kerkblad heeft u het al kunnen lezen, en
we willen u nogmaals van harte uitnodigen om mee
te komen doen op de open repetitie van gospelkoor
Enjoy!
De laatste dienst waaraan we
met veel plezier hebben meegewerkt was op kerstavond, en, zoals dominee Overdijk al aangaf
kunnen we best nog wat versterking gebruiken, vooral bij de mannen.
Op woensdag 23 januari 2008 organiseren we onze
open repetitie. We repeteren van 20:00 uur tot ongeveer 21:45 uur onder leiding van Joke Franken in het
Dienstgebouw.
Iedereen is van harte welkom en mannen die ons willen komen versterken zijn nog eens extra welkom.

Fancy Fair
Het jaar 2007 ligt alweer achter ons en we zijn net
begonnen aan 2008.
Wat zal dit jaar brengen? De Fancy fair commissie
hoopt een zo gezond mogelijk jaar voor iedereen, dat
we veel goede spullen aangeboden krijgen die goed
te verkopen zijn en alle vrijwilligers ook dit jaar weer
bereid zijn om er gezamenlijk de schouders onder te
zetten.
Het jaar 2007 was een voortreffelijk jaar wat betreft
de activiteiten. Ik noem maar even de boekenverkoop
in de consistorie tijdens de open kerkdagen in juli en
augustus. In september de FANCY FAIR en in december de boekenverkoop in zaal 1 van het dienstgebouw. Niet te vergeten de handdoeken, theedoeken, washandjes, afwasborstel, closetrollen en poppenkleertjes, die in allerlei creatieve creaties werden
verkocht en de laatste aanwinst kaarten voor de verkoop. Dit wordt allemaal door vrijwilligers, die de kerk
van Markelo een goed hart toedragen, bemand en
gemaakt. Iedereen voor de inzet hartelijk bedankt.
Wij zijn blij en trots op het financiële resultaat dat behaald is in 2007 en op de vele mensen die betrokken
zijn bij deze activiteiten.
In het jaar 2008 worden we weer geplaatst voor
nieuwe uitdagingen: wie helpt ons met het bemensen
van de Fancy faircommissie. Daar is dringend menskracht nodig, gezien de hoeveelheid werk en vertrek
van werkers.
Informeer eens bij één van de commissieleden.
Diny Bouwmeester, Henk Eggink, John Hofman of
Bram de Boer

Het Onze Vader
Bidder: Onze Vader die...
God: Ja?
Bidder: Wil je me alsjeblieft niet storen! Ik bid.
God: Maar je riep Mij.
Bidder: Riep ik U? Ik riep U helemaal niet. Ik was aan
het bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt...
God: Zie je wel, je deed het weer.
Bidder: Wat deed ik?
God: Je riep Mij. Je zei: "Onze Vader die in de hemelen zijt". Hier ben Ik. Wat is er?
Bidder: Maar ik bedoelde daar helemaal niets mee. Ik
heb het toch al gezegd: ik deed gewoon mijn gebed.
Ik bid altijd het Onze Vader. Ik voel me daar goed bij;
ik vind het mijn plicht om mijn gebed te doen.
God: Goed zo. Ga verder.
Bidder: ...uw naam worde geheiligd...
God: Wat bedoel je daarmee?
Bidder: Wat bedoel ik waarmee?
God: Met "uw naam worde geheiligd"?
Bidder: Het betekent... wel euh... Hemeltje zeg! Hoe
moet ik nu weten wat dat betekent? Het is gewoon
een deel van dat gebed. (Pauze) Ja, wat betekent het
eigenlijk?

Csurgó
Van 2 tot 7 juli is een bezoek gepland aan de Hongaarse zustergemeente Csurgó. Het is de bedoeling
om per vliegtuig heen en terug te gaan, maar sommi8

God: Het betekent eervol, heilig, wonderlijk.
Bidder: Oh; ja, dat lijkt me zinvol. Ik heb me vroeger
nooit afgevraagd wat geheiligd eigenlijk betekende.
Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de
hemel alzo ook op de aarde.
God: Meen je dat werkelijk?
Bidder: Natuurlijk! Waarom zou ik dat niet menen?
God: Wat ga je daar dan mee doen?
Bidder: Doen? Niets denk ik. Ik denk alleen dat het
goed zou zijn als U echt alles onder controle had; als
mensen hier op de wereld zouden leven volgens Uw
wil.
God: Leef jij volgens mijn wil?
Bidder: Wel... ik ga wel eens naar de kerk.
God: Dat was mijn vraag niet. Ik heb het bijvoorbeeld
over je opvliegend karakter; je hebt daar echt problemen mee, weet je?
Bidder: Waarom begint U nu op mij te vitten? Ik ben
zeker niet slechter dan heel wat van die hypocrieten
in de kerk, weet U dat wel!
God: Verontschuldig Me... maar ik dacht dat je bad
dat Mijn wil zou geschieden? Als dat moet gebeuren,
dan moet het beginnen in het leven van diegenen die
ervoor bidden. Zoals jij, bijvoorbeeld.
Bidder: Oh... OK dan! Ik weet dat ik nog wel een paar
gebreken heb. Ik kan er zeker nog een paar opnoemen.
God: Ik ook.
Bidder: Ik heb daar vroeger nooit zo over nagedacht,
maar ik zou echt wel een paar dingen in mijn leven
willen veranderen. Ik zou echt wel van sommige dingen willen bevrijd zijn.
God: Goed zo! Zo gaan we er nog komen! We kunnen samenwerken, jij en Ik. We kunnen een paar
echte overwinningen behalen. Ik ben fier op je!
Bidder: Ja maar, Heer, ik moet nu echt ophouden
hoor. Het duurt nu al veel langer dan gewoonlijk!
Geef ons heden ons dagelijks brood...
God: Het is misschien beter dat je wat minder eet; je
bent nu al te zwaar!
Bidder: He... wacht nu eens even! Wat betekent dit
allemaal? Ik wil gewoon mijn godsdienstige plichten
doen en dan begint U me te onderbreken en mij op
mijn gebreken te wijzen!
God: Bidden is inderdaad gevaarlijk. Het kan je veranderen, weet je. Dat is wat Ik je probeer duidelijk te
maken. Je riep Me, en hier ben Ik. Het is nu te laat
om nog te stoppen. Blijf verder bidden. Ik ben echt
benieuwd naar het vervolg van je gebed. (Pauze)
Wel... ga verder!
Bidder: Ik durf niet...
God: Waarom durf je niet?
Bidder: Omdat ik weet wat U gaat zeggen!
God: Probeer het dan.
Bidder: ...en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren.
God: En Peter dan?
Bidder: Zie je nu wel! Ik wist dat U daarover zou beginnen! Waarom, Heer? Waarom vertelt Peter altijd
leugens over mij? En hij is me nog geld schuldig ook!
Reken er maar op dat ik met hem ga afrekenen.
God: En je gebed dan? Hoe kun je dit dan bidden?
Bidder: Ik meende het niet.

God: Nu ben je tenminste eerlijk! Maar het valt niet
mee om heel de tijd met zoveel bitterheid te moeten
verder leven, is het niet?
Bidder: Neen. Maar ik zal me beter voelen als ik met
hem heb afgerekend. Ik weet al hoe ik Peter te pakken kan krijgen!
God: Dan zul je je niet beter voelen. Je zult je zelfs
nog slechter voelen. Wraak is nooit zoet. Denk eens
na hoe ongelukkig je je nu wel voelt. Maar Ik kan dat
veranderen.
Bidder: Kunt U dat? Hoe?
God: Vergeef Peter. Dan zal Ik jou vergeven. Dan
zullen de haat en de schuld Peter’s probleem zijn en
niet langer jouw probleem. Je zult er misschien wel
wat geld aan verspelen, maar je zult je hart sparen.
Bidder: Het lijkt me wel niet gemakkelijk, maar ik geef
toe dat het de moeite waard is. Dank U, Heer, omdat
U me daar doorheen wilt helpen. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer
is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen.
Geschreven door John Seinen

Collecten:CvK:

Diac.

30-11
02-12 95,24 95,24
07-12
09-12 38,70 38,70
16-12 46,70 46,70
16-12
23-12 27,93 27,93
24-12
24-12 121,73 121,73
24-12 147,79 147,78
25-12 98,51 98,50
30-12 50,98 50,97

Eindcollecte:

63,95
190,50
31,30
66,60
113,60
218,01
80,30
39,71
366,25
397,33
352,05
123,90

Diaconie/Anholtskamp
CvK/Kerk
Diaconie/Anholtskamp
Diaconie
Orgelfonds
Onderhoudsfonds
Diaconie
Diaconie/Anholtskamp
Themadienstcomm.
Kerkblad
Weeskinderen Ethiopie
CvK/Diaconie

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

Waar?
Voor al uw

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
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De kerken zijn (gratis) te bezoeken van 1 t/m 5 mei
en van 10 t/m 12 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur.

FEEST VAN DE GEEST 2008
In 2008 wordt voor de vierde keer
het ‘Feest van de Geest’
georganiseerd.
Dit unieke evenement, waarin
kunstenaars
en
plaatselijke
kerken samenwerken, vindt om de
twee jaar plaats tussen Hemelvaart en Pinksteren. In 2008 is dat van 1 t/m 5 mei en
van 10 t/m 12 mei.

Projectcoördinator: Marjan van Hal
Tel : 0522- 491221
Email: m.w.vanhal@hccnet.nl
www.feestvandegeest.nl
Organisatie: Stichting Feest van de Geest.
Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547–361242
Buffet: 0547–363890 fax: 0547–276637

Er doen vierentwintig kunstenaars mee en achttien
kerken in Meppel, Steenwijkerland en Westerveld.

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 11 februari 2008.
Inleveren kopij vóór vrijdag 1 februari 2008 liefst via
Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

In het weekend van Hemelvaart vallen de dagen vier
en vijf mei, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Bij
het thema ‘hemel’ van Hemelvaart kunnen deze
dagen een bijzondere inspiratiebron zijn.
De Geest, zoals die in het feest van Pinksteren tot
uitdrukking komt, inspireert de kunstenaars, de
vrijwilligers en de predikanten van de kerken tot een
bijzonder samenwerkingsverband.
Om de vonk van Pinksteren 2008 over te laten
springen, zodat het een feest voor iedereen wordt,
verbeelden kunstenaars het verhaal door middel van
kunstwerken.
De ‘kunst’ zal zijn om woord en beeld in harmonie
met de omgeving tentoon te stellen.

Kerkenraad:
Praeses: Dhr. Jan Hargeerds
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Tolweg 40b tel. 362063
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 Z.W.O.
Rabobank: 34.07.08.441
Rekeningnummer Verjaardagfonds:
Postbank: 274790

Rond Hemelvaart en Pinksteren worden de
kerkdeuren in de drie gemeentes wijd open gezet en
krijgen de kunstenaars gelegenheid hun werk te
exposeren.
De open kerken zijn een speelse en beeldende
inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar
hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van
spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve
ontspanning.
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