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TEKENS IN HET LANDSCHAP
Sinds kort is er een gedenkplek bij gekomen in
Markelo. Als onderdeel van de Kerkenpaden
Tichelroute is op maandag 23 juni een monument
opgericht nabij de Kattenberg ter herinnering aan de
65 jaar eerder neergestorte Stirling bommenwerper.
De
graven
van
de
zeven
omgekomen
bemanningsleden liggen op het kerkhof. Een
authentieke motor van dit type vliegtuig houdt nu de
jonge vliegeniers in ere, die hun leven hebben
opgeofferd voor de bevrijding van ons land. In de
buurt van de plek, waar een van hun lichamen was
gevonden, werd een treurwilg geplant. De betekenis
van zo'n boom spreekt voor zich: stilstaan bij rouw en
verdriet.

Na het onthullen van het oorlogsmonument plaatste
een van de familieleden van de omgekomen
bemanningsleden klaprozen bij hun graven. Dat kan
te maken hebben met de symboliek van klaprozen.
Deze bloem verwelkt namelijk snel en de vrucht kan
gebruikt worden om slaap te verwekken. Om deze
eigenschappen kunnen de neergelegde klaprozen
verwijzen naar de eeuwige slaap na een kortstondig
leven. Het waren jonge mannen, die vochten voor de
vrijheid van anderen. Dat ze mogen rusten in vrede en
dat wij ervoor zorgen dat hun strijd niet tevergeefs is
geweest.
Op een andere plek in het Markelose landschap
moeten een eik, een vlier en wilde roos hebben
gestaan als symbool voor geloof, hoop en liefde. Het
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gaat om de Noordachtereschweg, in de bocht even
buiten het dorp. Alleen de eik is nog overgebleven. Of
het verhaal klopt, weet ik niet. Maar de symboliek is
natuurlijk een prachtige verwijzing naar het lofgedicht
op de liefde in een van de brieven van Paulus. Aan de
gelovigen in Corinthe schrijft hij met klem om de liefde
niet te vergeten. In hoofdstuk 13 van zijn eerste brief
eindigt hij met deze woorden: 'Ons resten geloof,
hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is
de liefde.' (NBV 2004)
Het geloof in de eeuwige God biedt steun en kracht in
het leven. Zo staat de eik symbool voor kracht, sterkte
en wijsheid. De hoop ziet verder dan wat er nu is. Het
bijbelse perspectief op een leven voorbij de dood,
geeft de moed om het tot het einde toe vol te houden.
Er wordt nieuw leven geschonken, waar het huidige
wordt afgebroken. Zo is de vlier een struik, die met
eeuwig leven, dood en wedergeboorte wordt
verbonden. De liefde is de verbindende schakel, dat
wat blijft. De roos is gekoppeld aan die liefde.
Het een kan niet zonder het ander. Een kerk kan sterk
de nadruk leggen op geloof in God en de hoop op een
komend tijdperk van vrede. Als de liefde ontbreekt, als
de gemeenschap in zichzelf gesloten blijft, gaat er
geen kracht meer uit naar de omgeving.
Hartstochtelijk bidden en leven met God horen
eenvoudigweg samen te gaan met hart voor de
naaste. God liefhebben boven alles, en de naaste als
uzelf. Zo vat Jezus alles samen, waar het in het
menselijk leven om hoort te gaan. Geloof in God werkt
zich uit in liefde. Het liefhebben gedijt niet goed
zonder geestkracht van boven. Om daarbij te worden
bepaald mogen die roos en vlier wat mij betreft
terugkeren op die markante plek op de Esch. Een vlier
kan nog spontaan opkomen, maar voor een roos lijkt
me wel enige hulp nodig. Oftewel: wie helpt liefde
planten? MD

Open kerkdagen
Elke donderdagmorgen
11 juli t/m 21 aug

OPPAS – KINDERNEVENDIENST

Kerkdiensten

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk is
er kinderoppas in het Dienstgebouw. Ook is er
kindernevendienst. In tegenstelling tot wat in
het vorige kerkblad stond is er ook in de
zomerperiode gewoon kindernevendienst.
(Behalve de laatste zondag van augustus, de
zondag van het markelose feest).
De zondagsschool heeft vakantie.

Zondag 13 juli
10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: diaconie
Zondag 20 juli
10.00 uur ds. A. Linde, Spijk (Gr.)
collecte: orgelfonds

De ‘huiskamer van de kerk’ is tot en met
donderdag
21
augustus
niet
in
het
Dienstgebouw, maar vanwege de ‘open kerk’
naar het kerkgebouw verplaatst. Vanaf
donderdag 28 augustus staan onze gastvrouwen
en de koffie weer voor u klaar in het
Dienstgebouw.

Vrijdag 25 juli, zangavond Anholtskamp
19.00 uur, ds. A.N. Doornhein
collecte: diaconie
vervoer: mw. J. Wibbelink – Wolthuis, tel. 361908
Zondag 27 juli
10.00 uur, ds. H. Overdijk
collecte: stichting ‘Nieuw Begin,’
regionale christelijke verslavingszorg

BIJ DE DIENSTEN
Het is weer volop vakantietijd. Vertrouwde
gezichten ontbreken, veel gasten vullen de
kerkbanken. Als teken van gastvrijheid, en als
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, is daarom
in de zomerperiode standaard na de kerkdienst
gelegenheid om samen koffie te drinken. Dit
geldt tot en met zondag 24 augustus. Wees
welkom!

Zondag 3 augustus
10.00 uur, ds. M. Dijkstra
collecte: algemeen kerkenwerk
Zondag 10 augustus
10.00 uur, ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie
Zondag 17 augustus
10.00 uur, ds. M. Dijkstra
collecte: zending

We treffen niet alleen gasten in de kerkbanken
aan, maar zelfs op de kansel! Op 20 juli hoopt
ds. Linde uit het Groningse Spijk onze
voorganger te zijn. (Inderdaad, hij is de broer
van…)

Zondag 24 augustus
10.00 uur, ds. M. Dijkstra
collecte: onderhoudsfonds

Ook de zangavonden in de Anholtskamp worden
in de zomermaanden door gastvoorgangers
geleid. Vertrouwde gezichten: op 25 juli ds.
Doornhein, op 29 augustus mw. Beuving, beide
goede bekenden. Wilt u gebracht en gehaald
worden, dan is een telefoontje naar Jennie
Wibbelink voldoende! (361908)

Vrijdag 29 augustus, zangavond Anholtskamp
19.00 uur, mw. B. Beuving – Dannenberg
collecte: diaconie
vervoer: mw. J. Wibbelink – Wolthuis, tel. 361908
Zondag 31 augustus
10.00 uur, mw. drs. E. Baggerman–van
Popering, Geesteren
collecte: diaconie

Zondag 31 augustus begroeten we een bekende
gastvoorganger, mw. Eline Baggerman – van
Popering uit Geesteren.

Zondag 7 september
10.00 uur ds. H. Overdijk,
Heilig Avondmaal, zittende viering
collecte: diaconie en kerk

Op 7 september kunnen we als gemeente
aanschuiven aan de tafel van de Heer, dit keer in
een zittende viering.

Zondag 14 september
10.00 uur, ds. M. Dijkstra,
Doopdienst
collecte: algemeen kerkenwerk

De volgende doopdienst staat voor 14 september
op het rooster. Wie van deze gelegenheid
gebruik wil maken moet even contact opnemen
met ds. Dijkstra, (361238) de voorganger in deze
dienst. Gezegende diensten toegewenst. (O.)
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GEDOOPT

in Markelo kwamen ze hier terecht. Jan was er
boekhouder. Dat paste bij zijn eigen instelling:
stiptheid, alles goed voor elkaar willen hebben. In de
omgang was hij direct. Hij heeft de basis voor zijn
werk in de diensttijd gelegd, maar leerde ook daarna
bij. Hij had belangstelling voor de geschiedenis en
cultuur van een streek. Diverse krantenartikelen heeft
hij bewaard. Tia's en problemen met het hart noopten
hem om het rustiger aan te doen. Na zijn pensioen
stortte hij zich op de (volks)tuin en maakte zich het
houtsnijwerk eigen. Je kon hem veel zien wandelen
en fietsen. Jan is 81 jaar geworden. In de
uitvaartdienst zongen we van Gods liefde, ontferming
en nabijheid. Op de Markelose begraafplaats
bepaalden we ons bij Jezus' belofte van een leven,
dat blijft, ook wanneer we sterven. Mogen zijn vrouw,
de kinderen en kleinkinderen daarin troost vinden en
zich gesteund weten door familie, vrienden en goede
buren.

Op 8 juni werden Anne Klumpers, dochter van Arjan
en Hilde Klumpers – Winkelhorst, en Myrthe Amy
Kranenberg, dochter van Arjan en Petra Kranenberg –
Relker gedoopt.

Op 18 juni overleed Gerritdina Frederika Krabbenbos
– Roeterdink. Zij werd 75 jaar, en was sinds augustus
2001 weduwe van Gerrit Krabbenbos. Dina was enig
kind in het gezin van Mina en Frederik Roeterdink. Ze
werd op “Leeftink” in Stokkum geboren, en bleef die
plek ook het grootste deel van haar leven trouw. Na
haar schooljaren kwam ze thuis aan het werk, en na
haar huwelijk zette ze, samen met haar man, het
boerenbedrijf voort. Het boerenwerk deed ze graag.
Graag had ze mensen om zich heen. De gezelligheid,
het contact, het kennen en gekend worden was
belangrijk voor haar. Het was voor haar dan ook
moeilijk om uiteindelijk als enige bewoner van de
boerderij over te blijven. De klap van het plotselinge
overlijden van haar man is ze nooit helemaal te boven
gekomen. Haar kinderen hebben gedaan wat ze
konden, eigenlijk meer dan dat, maar uiteindelijk was
alleen blijven wonen geen optie, en verhuisde Dina
naar een aanleunwoning in het dorp. Dat kostte haar
moeite. Enkele weken terug openbaarde zich een
ongeneeslijke ziekte. De artsen durfden geen
prognose geven over het ‘hoe lang nog…’ Maar vrij
snel na deze moeilijke boodschap is Dina gestorven.
Tijdens de afscheidsdienst stonden we stil bij
Johannes 14. Jezus vertelt van een huis waar voor
velen plaats is, waar mensen mogen thuiskomen bij
hun Vader in de hemel. Daar mogen wij Dina
Krabbenbos geborgen weten. Mag dit ook voor haar
kinderen en kleinkinderen tot troost zijn. (O.)

Wijk Noord
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN
Kaelin is de naam van de dochter van Bert Jan en
Monique Slaghuis. Op 30 mei is zij in het ziekenhuis
in Hengelo geboren, gezond en wel. Met
dankbaarheid en vreugde kun je de eerste
bewegingen en geluiden begroeten. Wat kan er dan
veel door je heengaan. Zeker als je weet, dat het ook
anders kan. De tekst op de geboortekaart maakt dat
ook met zoveel woorden duidelijk: 'Mijn broer is een
bengel, mijn zus is een engel'. Vlak voor de geboorte
van zus Amber is het toen mis gegaan. Nu mag
Damian als grote broer zijn eigen wijsheid en zorg
loslaten op een nieuw zusje. Onze felicitaties gaan
naar hen allen uit. Mogen geluk, goedheid en trouw
de nog kleine Kaelin volgen op al haar wegen
(vergelijk Psalm 23: 6).

Langzaam is het levenslicht van Herman Stegeman
(van ‘Jan van de boer’) gedoofd. Op 25 juni is hij kalm
en rustig weg geslapen uit dit leven, 83 jaar oud. Zijn
lichaam was op, zijn wereld was klein geworden. Maar
voor zijn vrouw Dika, na zóveel jaren huwelijk, toch
een immense leegte. Herman werd geboren in een
boerengezin aan de Larenseweg. Zijn eigen toekomst
zou ook in de agrarische sector liggen. Jarenlang
werkte hij op de coöperatie, daarnaast werd thuis
geboerd. Het werk was zijn hobby, graag mocht hij
naar de veemarkt gaan, een beetje ‘koopmansbloed’
kon je hem niet ontzeggen. Hij was een man die in

WIJ GEDENKEN
Na afnemende gezondheid is op 14 juni Jan
Stoevenbelt overleden. Dankzij de zorg van zijn vrouw
Mine en de hulp van anderen kon dat thuis aan de
Irenestraat gebeuren. Meer dan 54 jaar hebben zij lief
en leed gedeeld. Hun beider nest lag in het Holtense.
Zij komt van de Dijkerhoek, hij van een boerderij in
Beuseberg. Daar groeide hij in een hecht gezin op. In
de oorlog moest hij onderduiken. Het had weinig
gescheeld of de ouderlijke boerderij was toen in
vlammen opgegaan. Door het werk op de Coöperatie
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met andere gemeenteleden in Csurgó. Van daaruit
reizen we als gezin verder in Hongarije en keren via
Kroatië terug. Hopelijk zien we elkaar bij leven en
welzijn terug.

veel opzichten vasthield aan de waarden en de
normen van de traditionele Markelose samenleving,
met allerlei veranderingen had hij moeite. Ondanks
een ernstige ziekte, jaren geleden, heeft hij toch de
leeftijd der zeer sterken bereikt. Maar de laatste jaren
waren jaren van inleveren voor hem. Ondanks de
goede zorgen van de kinderen moest het geliefde
geboortehuis verlaten worden, en verhuisde de familie
Stegeman begin maart naar een aanleunwoning bij de
Anholtskamp. Dat kostte Herman moeite…
Voorafgaande aan zijn begrafenis waren we samen in
het Dienstgebouw, om zijn leven te gedenken. We
lazen enkele woorden van Psalm 84. De levensreis
van mensen is niet altijd een makkelijke reis. Maar bij
ons is de Goede Herder, en die levende Heer gaat
ook met ons mee als we de doodsrivier moeten
oversteken. We mogen geloven dat we, zelfs in de
dood, worden vastgehouden door God. Zijn troost en
nabijheid wensen we ook toe aan Dika, aan kinderen,
kleinkinderen en broer. (O.)

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid
Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361402; email: hoverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

GEBOREN
Ik heb vergeten om het in het vorige kerkblad te
vermelden, maar beter laat dan nooit! Het gezin van
onze oud leervicaris Eline Baggerman en haar man,
dominee Kees, werd dit voorjaar uitgebreid door de
geboorte van hun tweede dochter: Leuntje Adriana
Jacoba, roepnaam Lineke, en zusje van Anna. Lineke
werd op 30 april geboren, er werd dus volop gevlagd
om haar welkom te heten in het leven! We wensen het
Geesterse predikantsgezin heel veel geluk en de
zegen van de HEER!

Hoewel hij de laatste jaren veel van zijn gezondheid
moest inleveren, kwam het overlijden van Frederik
Slomp heel onverwacht. Op 2 juli is hij thuis
overleden, 80 jaar oud. Frits was geen geboren
Markeloër, maar wel bij bijna iedereen bekend, en
omgekeerd kende hij ook bijna iedereen. Door zijn
werk kwam hij met veel mensen in aanraking. Lang
ging hij voor Godeke ‘met de pak rond,’ daarna was
hij jarenlang koster, en werd er later beheerder van de
kerkelijke gebouwen en aanspreker bij. Het bracht
hem tussen de mensen, en daar was hij ook graag!
Kerk en geloof waren belangrijk voor hem. Hij was
een van de drijvende krachten achter de
zondagsschool, was na zijn pensionering nog een
periode ouderling, en diende de Markelose
gemeenschap ook als gemeenteraadslid.
Frits was een man met een eigen mening, die soms
ook heel radicaal en impulsief beslissingen kon
nemen. Vader van een groot gezin, die ook zijn
kinderen leerde om aan te pakken.
Geloof en kerk speelden in zijn leven een grote rol.
Niet alleen als iets van de buitenkant, maar ook als
een levende werkelijkheid van het hart, hij putte er
ook kracht uit in de moeilijke en verdrietige dingen die
hem en zijn gezin troffen.
We namen afscheid van Frits Slomp in zijn geliefde
Martinuskerk. Zelf had hij, als man die graag zaken
regelde, bepaald hoe dit laatste afscheid vorm zou
moeten krijgen. We stonden stil bij enkele woorden uit
psalm 119: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en
een licht voor mijn pad.” Dat heeft hij zélf zo ervaren.
En we geloven, dat in dit woord leven is, omdat Jezus
woorden heeft van eeuwig leven. Moge dit geloof ook
tot troost zijn voor zijn vrouw, zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, en allen die Frits nu zullen
missen. (O.)

HUWELIJK
Het lijkt nog ver weg, met de vakantieperiode en,
hopelijk(!), een mooie zomer in het verschiet… Maar
omdat het volgende kerkblad pas rond 8 september
wordt verspreid, hier al vast de aankondiging van het
huwelijk van Rob Nijland en Margot Oostdijk. Op 5
september hopen zij elkaar hun ja-woord te geven. En
in het verbond, dat zij samen aangaan willen ze niet
zonder die Ene gaan, die de bron van liefde is, en
onze liefde in zijn liefde omsloten houdt. Daarom
willen Margot en Rob een zegen over hun huwelijk
vragen in een dienst in de Martinuskerk, met als
voorganger ondergetekende. De dienst begint om ±
13.15 uur. We willen Rob en Margot, de ouders en
verdere familieleden een fijne dag toewensen, en
Gods zegen!
BEROEP
De hervormde gemeente van De Lier, een plaats in
het Westland, zuidelijk van Den Haag en westelijk van
Delft, heeft afgelopen maand een beroep op mij uitgebracht. De gemeente heeft iets minder namen in de
kaartenbak dan wij hier in Markelo, en net als hier is
het een gemeente met twee predikanten, één voor
wijk noord en één voor wijk zuid. Ik ben beroepen in
een vacature voor noord, maar de kans is groot dat
zeer binnenkort ook in wijk zuid een vacature ontstaat.
Naast de hervormde gemeente heeft De Lier ook een
gereformeerde kerk, met twee predikanten en een
pastoraal werkster. Het jeugdwerk en de avonddiensten zijn gemeenschappelijk, maar een volledig samengaan van beide PKN gemeenten heeft, voorzover

VAKANTIE
Ik heb vakantie tot en met zondag 27 juli. Ds. Overdijk
neemt zo nodig voor mij waar. Als de redactie dit
kerkbladnummer voorbereidt, zitten wij als het goed is
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ik dat kan inschatten, niet de grootste prioriteit. Verder
heeft De Lier een katholieke parochie met een patoor,
en een kleine vrijgemaakt gereformeerde kerk,

vertegenwoordigd. Er wordt gekozen om aan te
sluiten bij het landelijke thema: ‘Kijk op de kerk’.

momenteel zonder eigen voorganger..

- De kerkenraad is niet gelukkig met het feit dat er in
de zomermaanden geen kindernevendienst zal
worden gehouden. Mede gezien de aanwezigheid van
vakantiegangers met schoolgaande kinderen vindt
men dit zeer ongewenst. De jeugdouderling zal
inventariseren welke zondagen ‘moeilijk’ liggen,
verschillende kerkenraadsleden zijn bereid om bij te
springen.

Zo’n beroep brengt niet alleen onrust teweeg bij
mensen in de gemeente, maar ook bij ons! We
merken dat er in de jaren hier banden gesmeed zijn,
en contacten en gemeente hier los te moeten laten is
niet eenvoudig… Aan de andere kant moet ik
misschien ook zo realistisch zijn dat, als ik nog een
keer een nieuwe gemeente zou willen, ik daar gezien
mijn leeftijd niet te lang mee moet wachten.
Op het moment dat ik dit schrijf ligt voor ons alles nog
open. We proberen duidelijkheid te krijgen welke weg
we moeten gaan, en waarheen de HEER ons roept.
Wanneer dit kerkblad verschenen is moet de
beslissing gevallen zijn…

- Op D.V. 2 november zal ’s middags en ’s avonds de
musical ‘Saul’ worden opgevoerd in de kerk. Omdat
podium en decor van te voren moeten worden
opgebouwd, wordt besloten de ochtenddienst dan niet
in het kerkgebouw te houden, maar in het
Dienstgebouw. (O.)

VAKANTIE

DIACONIE

In Markelo zijn de schoolvakanties al een paar weken
aan de gang, zelf hoop ik van 28 juli t/m 24 augustus
vrij te zijn. Ds. Dijkstra is dan, hopelijk uitgerust en vol
nieuwe energie, weer terug in Markelo, en zal, waar
nodig, voor mij waarnemen.

Rooseveldhuis
Twenteweek: van 5 t/m 12 april was weer de
vakantieweek in het F.D.Rooseveldhuis te Doorn.
Evenals vorig jaar zijn er weer twee dames naar toe
geweest via de Diaconie van de
Hervormde
Kerkelijke gemeente. Er waren + 50 gasten aanwezig
met 32 vrijwilligers. Een klein overzicht van de hele
week. De eerste avond werd er spelenderwijs kennis
gemaakt, onder het genot van koffie of thee met
gebak, (reden hiervan was) het 40 jarig bestaan van
het huis. Zondagmorgen na het ontbijt was er een
kerkdienst. Maandag was er een knutseldag, waar we
allen een mooi schemerlampje konden maken en ’s
avonds was er bingo. Dinsdag een reisje naar
Scheveningen, waarvoor er mensen meegingen van
de Diaconie. En verder een rustige avond.
Woensdag waren er kleine gezellige uitstapjes en
‘savonds kwam er een valkenier uit Rijssen voor een
demonstratie. Donderdags kon je weer ergens naar
toe. De meesten bleven rustig thuis, want ’s avonds
hadden we bonte avond. Vrijdagsmorgens was er een
kerkdienst met H.A. en ’s avonds kregen we een
feestelijk diner, en ter afsluiting een optreden van een
harmonicaorkest uit Goor. Zaterdagmorgen was de
tijd van afscheid nemen.
Het doet je goed om met zoveel andere mensen zo’n
week verbonden te mogen zijn. Daar kun je lief en
leed met elkaar delen.
Hartelijke groeten van Hanna Wegereef en Dika
Nijland.

TENSLOTTE
Een hartelijke groet voor u allen, ook van Els! Voor
wie weg gaat, voor wie thuis wil blijven, en voor wie
thuis moet blijven… Laten we ook in deze periode,
waarin voor velen ‘de druk een beetje van de ketel is,’
naar elkaar blijven omzien, en elkaar niet vergeten.
H. Overdijk

KERKENRAAD
- Van een buurgemeente zijn enkele exemplaren van
de bundel ‘Tussentijds’ geleend. Ze zullen rouleren
onder
de
kerkenraadsleden,
zodat
iedere
ambtsdrager zich een goed beeld van de liedbundel
kan vormen.
- ‘Kerkelijk Bureau Twente’ heeft de jaarrekening 2006
van
zowel
diaconie
als
kerkrentmeesters
gecontroleerd en in orde bevonden. De begrotingen
voor 2008 van beide colleges worden toegelicht en
doorgenomen.
- Diaken Zomer wordt i.p.v. diaken Vedders
afgevaardigd naar de classis. Omdat de diaconie op
dit moment 9 leden telt, zal de vacature Vedders, die
in januari 2009 ontstaat, niet worden opgevuld. Het
college van kerkrentmeesters is op zoek naar een
opvolger voor dhr. Dondertman, die ook per 2009
aftredend en niet herkiesbaar is. (Voor nieuwe
ouderlingen is overigens nog steeds plaats!)

Verslaafd? Maak een nieuw begin
Wie verslaafd is, heeft niets te kiezen. Je “moet”
eraan toegeven. Een ramp voor jezelf en voor de
mensen in je omgeving. Daarom biedt de stichting
‘Nieuw begin’ hulp aan verslaafden en de mensen om
hen heen.
“Nieuw begin” is een christelijke organisatie, die zorgt
voor een luisterend oor en voor professionele

- Er wordt een commissie ingesteld om de
startzondag, 21 september, voor te bereiden. Alle
colleges en het jeugdwerk zijn in de commissie
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NBV Studiebijbel

hulpverlening (o.a. in samenwerking met stichting ‘de
Hoop’ in Dordrecht).
Werken aan het verslavingsprobleem (drank, drugs,
medicijnen, gokken of internet) zelf staat
centraal. Van de verslaafde wordt maar één ding
verwacht: een oprecht verlangen om van de
verslaving af te komen.
‘Nieuw begin’ is o.a. actief in Almelo, Daarle, Den
Ham, Goor, Hellendoorn, Holten, Markelo, Nijverdal,
Rijssen, Vriezenveen, Vroomshoop en Wierden.
De eindcollecte in de dienst van 27 juli is bestemd
voor het werk van stichting ‘Nieuw begin’, wij bevelen
deze collecte van harte bij u aan.

In oktober 2008 verschijnt een bijzondere uitgave:
de NBV Studiebijbel. Deze uitgave bevat naast de
complete bijbeltekst in De Nieuwe Bijbelvertaling
diverse soorten toelichtingen, zoals inleidingen,
achtergrondartikelen, aantekeningen, kaarten en
foto's.
Groninger Bijbelvertaling
Na meer dan dertig jaar noeste arbeid is de Bijbel
in de Groninger streektaal nu klaar. De uitgave
komt uit binnen het NBG fonds.
De Arkventure; kinderen enthousiast voor de
Bijbel
‘Kinderen op een interactieve en multimediale
manier enthousiast maken voor de Bijbel.’ Dat is de
doelstelling van de Arkventure –Bible Xplorer.
Komende zomer stopt het project.

Jeugd- en Jongerenwerk
KINDERNEVENDIENST
Op zondag 15 juni hebben we afscheid genomen van
Janni Bussink, Johanneke Ooms en Jeanet Pinkert
als leiding van de kindernevendienst. Intussen kunnen
we Lianne Hendriksen, Marti Pluygers en Tineke
Zomer begroeten als nieuwe leidsters. Het is alsnog
gelukt om de zomerperiode in te vullen. Alleen met
het Markelose feest is niemand ingeroosterd.
Aafke Dijkstra.

De Bijbel in de gevangenis
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft sinds
2006
een
drietal
samenwerkingsprojecten
gehouden om de Bijbel onder gedetineerden te
verspreiden.
Digitale
Statenvertaling
1637:
grootste
letterkundige vrijwilligersproject in Nederland
ooit
Op 22 mei zijn de websites met de digitale
Statenvertaling 1637 feestelijk geopend. Het is het
eerste resultaat van het grootste letterkundige
vrijwilligersproject dat tot nu toe in Nederland heeft
plaatsgevonden.

Algemeen

NBG maakt een ‘Bijbel in gewone taal’
Het is een nieuwe loot aan de vertaalboom: de
Bijbel in gewone taal. Eind 2007 ging het
vertaalproject officieel van start. ‘Bijbel in gewone
taal’ is de nieuwe werktitel van dit vertaalproject.

Info-berichten
Door het Ned. Bijbelgenootschap worden periodiek
aan leden van de werkgroep en belangstellenden de
z.g. Info-berichten digitaal toegezonden.
Onderstaand vindt u een samenvatting van de recent
uitgegeven Info-berichten.
Voor informatie betreffende de uitgebreide versie
gelieve u contact op te nemen met de voorzitter van
de werkgroep, mevr. D. Rozendom-Goorhuis, tel.
362171.

NBG Jaarverslag 2007
Het NBG jaarverslag over 2007 is beschikbaar via
de website www.bijbelgenootschap.nl. Iedereen die
interesse heeft kan het jaarverslag doornemen en
zo op de hoogte raken van de belangrijkste
ontwikkelingen en projecten bij het NBG in 2007.

De Bijbel in China; van verboden boek tot
bestseller
China staat volop in de belangstelling. Onlangs bracht
Eric van Leeuwen, regiocoördinator van het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), een bezoek
aan China.
De Bijbel tussen trend en traditie
Sinds
2005
organiseert
het
Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) samen met anderen jaarlijks
de Bijbel10daagse. Dit jaar is het thema: tussen trend
en traditie.

Nieuws uit Myanmar
In juli steunt het Nederlands Bijbelgenootschap
bijbelwerk in Myanmar. Onlangs werden we
opgeschrikt door de beelden van de catastrofe die
werd aangericht door de cycloon Nargis. De United
Bible Society kon contact leggen met het
Bijbelgenootschap in Myanmar en gaf het volgende
nieuws door.
Werkgroep NBG Markelo
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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
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

Matteüs 12:43-50
Matteüs 13:1-9
Matteüs 13:10-17
Matteüs 13:18-23
Matteüs 13:24-33
Matteüs 13:34-43
Psalm 147
1 Koningen 3:1-15
1 Koningen 3:16-28
Psalm 72
1 Koningen 4:20-5:14
Matteüs 13:44-52
Matteüs 13:53-58
Psalm 33
Matteüs 14:1-12
Matteüs 14:13-21
Numeri 11:1-15
Numeri 11:16-23
Numeri 11:24-34
Psalm 78:1-11
Psalm 78:12-31
Psalm 78:32-51
Psalm 78:52-72
Matteüs 14:22-36
Matteüs 15:1-11
Jesaja 28:1-6
Jesaja 28:7-13
Jesaja 28:14-22
Jesaja 28:23-29
Jesaja 29:1-8
Jesaja 29:9-16
Jesaja 29:17-24
Matteüs 15:12-20
Matteüs 15:21-28
Jesaja 56:1-8
Psalm 74:1-12
Psalm 74:13-23
Matteüs 15:29-39
Matteüs 16:1-12
Matteüs 16:13-20
Psalm 84
Jeremia 20:7-18
Matteüs 16:21-28
Matteüs 17:1-13
Psalm 118:1-14
Psalm 118:15-29
Jeremia 7:1-11
Jeremia 7:12-20
Jeremia 7:21-28
Matteüs 17:14-23
Matteüs 17:24-27
Psalm 86
Matteüs 18:1-9
Matteüs 18:10-20

6 september
7 september
8 september
9 september
10 september

Ezechiël 34:1-16
Ezechiël 34:17-31
Matteüs 18:21-35
Matteüs 19:1-9
Matteüs 19:10-15

CSURGÓ-REIS
Prot.Vrouwen Dienst
Even een berichtje aan u allen in deze mooie,
maar voor sommigen zo’n rustige, “stille” zomertijd.
Laten we ook in deze periode er voor elkaar zijn, voor
mensen in uw eigen omgeving en niet te vergeten
…uw “ bezoekadresje”. Dit werk dat in stilte gebeurt ,
voor ons- zelf veel betekent en door anderen in
dankbaarheid aanvaard wordt.
Na de zomer, als de avonden weer lengen,
willen we onze najaars-vergadering houden op
dinsdag 30 september om 20.00 uur. I.v.m. de
zomeruitgave van het Kerkblad ( juli/ augustus ) zijn
wij aan de vroege kant met deze vooraankondiging.
Maar….vrijwilligers hebben altijd een volle agenda !
Het belooft een gezellige avond te worden,
met een “praatjesmaker “ als gast. Wie? Dat komt in
de officiële uitnodiging te staan die u ongeveer half
september ontvangt.
Een warme zomergroet van de commissiedames.

ZWO organiseert
deze zomer in
samenwerking
met Kerk in Actie
en Amnesty
International een
schrijfactie voor
Hu Jia en zijn
vrouw in China,
die opkomen voor
voorlichting en
preventie op het
gebied van
hiv/aids.
ICCO en Kerk in Actie steunen niet alleen veel
voorlichtings- en preventieprojecten op het gebied van
hiv/aids, maar ook hulpprojecten voor slachtoffers van
aids, voor mensen die besmet zijn.
De Chinese mensenrechtenactivist Hu Jia komt sinds
2001 op vreedzame wijze op voor de rechten van
aids-patiënten en hun families in China en om die
reden werd hij regelmatig lastiggevallen en door de
politie geslagen. Hij werd in april van dit jaar
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veroordeeld tot drieëneenhalf jaar cel vanwege
aanstichting tot staatsondermijning.
Zijn vrouw Zeng Jinyan staat sinds Hu’s detentie met
hun jonge baby onder huisarrest. Ze heeft geen
toestemming om het huis te verlaten en haar telefoon
en internetverbinding zijn afgesloten. Na enige jaren
breidde Hu Jia zijn acties uit. Hij stelde steeds vaker
mensenrechtenschendingen aan de kaak. Voor hij de
gevangenis in ging, stelde hij mensenrechtenschendingen door de politie van Beijing aan de kaak,
waaronder de arrestatie van activisten zonder de
noodzakelijke procedures.
Stuur een brief aan de Chinese autoriteiten: de
minister van Openbare Orde, de directeur van
Openbare Orde en/of de ambassade in Den Haag.
De voorbeeldbrief kunt U ondertekenen en verzenden.
Daarin de vraag om de onmiddellijke en
onvoorwaardelijke vrijlating van Hu Jia en om het
strenge toezicht en lastigvallen van zijn vrouw Zeng
Jinyan stop te zetten en toe te staan dat zij contact
heeft met de buitenwereld, in overeenstemming met
haar fundamentele recht op vrijheid van beweging,
meningsuiting en vereniging,
Voor de kosten (postzegel en drukwerk) vragen
we u om € 1,00 in het geldbusje te doen.

10 juli t/m 21 augustus. Op zeven donderdagen van
10.00 u. tot 12.30 u. nodigen wij u uit in de
Martinuskerk. Er is een tentoonstelling met de titel
“Ons Kerkblad door de jaren heen”.De eerste
uitgave dateert uit 1923.Daarnaast zijn er ook een
aantal herinnerings-kaarten te zien die men kreeg ter
gelegenheid van het afleggen van de geloofsbelijdenis
in onze Markelose kerk. Tevens wordt het Hauptorgel
bespeeld door verschillende organisten soms in
combinatie met zang of een instrument. Ook is er een
boekenmarkt, verkoop van diverse handwerken en
een informatie-tafel van het Ned.Bijbelgenootschap.
Natuurlijk staat er een kopje koffie/thee voor u klaar. U
bent van harte welkom !
Giften Bloemendienst:
Fam B 5 / NN 10 / Fam. M. 10/ Fam. L. 10/

Waar?
Voor al uw
Aantal
Info
Email:

Gebed:
We bidden voor allen die voorlichting geven
over hiv/aids.
Help hen het stilzwijgen en wegkijken te doorbreken
door openheid en aandacht voor preventie.
Geef echt medeleven en zorg voor mensen die door
hun ziekte geïsoleerd raken.
We denken ook aan vrouwen, meisjes en kinderen,
die dikwijls ongewild slachtoffer worden
en daarna aan zichzelf worden overgelaten.
Christus raakte zieken aan naar wie niemand omzag.
Leer ons Hem na te volgen en hen de hand te reiken.

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

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 8 september 2008.
Inleveren kopij vóór vrijdag 29 augustus 2008 liefst via
Email: kerkblad@pkn-markelo.nl
Kerkenraad:
Praeses: Dhr. H. Linde
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

FANCY FAIR
Voor de rommelmarkt op zaterdag 20 september
ovangen we nog graag bruikbare artikelen, speciaal
ook voor de veiling.
Op de volgende data kunnen wij deze bij u afhalen:
Vrijdagmiddag 18 juli / zaterdagochtend 19 juli;
Vrijdagmiddag 1 aug. / zaterdagochtend 2 aug;
Vrijdagmiddag 15 aug. / zaterdagochtend 16 aug.;
Donderdagochtend 28 aug i.v.m. dorpsfeest;
Vrijdagmiddag 5 sept. / zaterdagochtend 6 sept.
Na 6 september wordt er niet meer opgehaald en
ingenomen.
Voor het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met Henk Eggink (363088) of met
Bram de Boer (362259
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