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KARMEJAKKEN? 
 
In de voorbije periode bleef de stapel papieren en 
boeken in mijn werkkamer maar groeien. Post 
werd vaak ongelezen in een hoek gelegd. Boeken 
uit een nalatenschap kwamen op de grond. 
Sommige stukken raakten spoorloos. Er was 
gewoon gebrek aan ruimte om alles te bewaren. 
Er moest een schifting plaatsvinden. Sindsdien 
besteed ik elke dag wat tijd aan het opruimen van 
de kamer. Tijdens dit ordenen kwam ik materiaal 
tegen van het Hervormd Evangelisatorisch Beraad 
over de identiteit van de gemeente. In dit schrijven 
worden zes aspecten beschreven, die belangrijk 
zijn voor de boodschap van de kerk. De 
opstanding is er één van. 
 
Hierover staat: 'Jezus' kruisdood zou zonder de 
opstanding zinloos zijn geweest. Sterker nog: de 
opstanding maakt pas duidelijk welke zin Christus' 
kruisdood ten diepste had. Kruis en opstanding zijn 
dan ook niet van gelijke gehalte: de opstanding 
heeft overwicht op het kruis, in die zin dat de 
doodskrachten eens en voor altijd door de Heer 
zijn overwonnen. 
Voor onze boodschap aan mensen heeft dit een 
tweevoudige betekenis. Allereerst kunnen we vrij-
uit onze vreugde over de overwinning op de dood 
verkondigen. In de tweede plaats ontlenen we 
daaraan de kracht om de dood in dit leven te lijf te 
gaan en volop te kiezen voor het leven.' 
 
Als het gaat om de dood, dan hebben we het over 
iets dat een grote impact kan hebben op iemands 
leven. Zeker wanneer het sterven eerder komt dan 
gehoopt. Een ongeneeslijke ziekte kan mensen 
treffen in de kracht van hun leven. Senioren, die 
met vast werk stoppen en van vrije tijd hopen te 
genieten, schrikken soms op van wat vrienden in 
hun eigen kring overkomt. En wie zegt dat ik er vrij 
van blijf? Er is niets dat zo definitief en 
onomkeerbaar is als het levenseinde. Dat kan je 
benauwen, verdrietig maken. 
 
Ik wil niet zomaar voorbij gaan aan het afbrekende 
effect van het einde, het afgesneden worden van 
de levenden, het afscheid moeten nemen van een 

geliefde kring van familie en vrienden. Steeds 
opnieuw kom je de gevolgen tegen van ziekte en 
dood. Maar daar blijft het niet bij. In de bijbel 
komen er berichten op ons af van mensen, die 
Jezus hebben gezien nadat zijn lichaam in een 
graf was neergelegd. Er is de overlevering, dat Hij 
een overleden vriend weer tot leven heeft gewekt. 
Er zijn de visioenen van een vernieuwde aarde, 
waar de dood niet meer is. Jezus zelf kondigt aan, 
dat allen, die in Hem geloven zullen opstaan uit de 
dood. Dat alles laat zich zo uitleggen, dat het 
bestaan als persoon niet voorgoed voorbij is, 
wanneer je de laatste adem uitblaast. Er is de 
hoop en verwachting, dat God nieuw leven zal 
geven. Waarom zouden we twijfelen aan die 
mogelijkheid? Wat is er niet nodig geweest om 
alleen al dit heelal tot stand te brengen? Zou God 
dan niet in staat zijn om mensen een bestaan te 
geven, dat duurzaam is, zonder einde? Sterven is 
zo een doorgang, een opnieuw geboren worden.  
 
Kort geleden was ik op bezoek bij een vrouw, die 
het nodige heeft meegemaakt: het plotselinge 
verlies van haar man, het overlijden van een kind, 
ziekte. Haar leven ging verder. Haar kracht lag 
voor een deel in haar eigen karakter: niet gaan 
'karmejakken', ook al waren er best dingen om 
verdriet van te hebben. En dat had ze soms ook. 
Maar naast dit verdriet kon ze toch ook dankbaar 
zijn voor de mooie dingen, alles wat nog goed is 
gegaan. Die levenskracht ligt deels aan je eigen 
instelling, die kracht wordt je ook gegeven. Met 
hulp van God mag je de draad weer oppakken, of 
anders jezelf aan God overgeven, op het moment, 
dat de verbinding met dit leven wordt 
doorgesneden. Niet zonder hoop.  
 
Ds. M. Dijkstra 
 
 
Paasontbijt – voor iedereen! 
Eerste Paasdag, 23 maart 
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Kerkdiensten 
 
 
Woensdag 12 maart Brookschool 
20.00 uur ds. M. Dijkstra, 
                     biddag voor gewas en arbeid 
collecte: diaconie en kerk 
 
Zondag 16 maart ‘Palmzondag’ 
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: ‘Kerk in actie’ 
 
Donderdag 20 maart ‘Witte Donderdag’ 
19.30 uur ds. H. Overdijk, H. Avondmaal 
collecte: diaconie en kerk 
 
Vrijdag 21 maart ‘Goede Vrijdag’ 
16.00 uur ds. M. Dijkstra, H. Avondmaal 
Anholtskamp 
collecte: diaconie 
19.30 uur ds. M. Dijkstra 
 
Zaterdag 22 maart ‘Stille Zaterdag’ 
21.00 uur ds. H. Overdijk, Paaswake 
 
Zondag 23 maart ‘Pasen’ 
9.00 uur Paasontbijt 
collecte: zondagsschool 
10.30 uur ds. M. Dijkstra, m.m.v het Kerkkoor 
collecte: Paascollecte 
 
vrijdag 28 maart Anholtskamp 
19.00 uur ds. H. Overdijk, zangavond 
collecte: diaconie 
 
zondag 30 maart 
10.00 uur Martinuskerk ds. C. Baggerman,          

Geesteren 
10.00 uur Stokkum  ds. H. Overdijk, 

gezinsdienst 
collecte: algemeen kerkenwerk 
 
zondag 6 april 
10.00 uur ds. M. Dijkstra, doopdienst 
collecte: orgelfonds 
 
zondag 13 april 
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: diaconie 
 
zondag 20 april 
10.00 uur ds. H. Overdijk 
collecte: onderhoudsfonds 
 
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 El-
sen, Stokkum en Markelo. 

Elke derde zondag van de maand is er van 10-11 uur 
jeugdkerk in het Dienstgebouw voor de jeugd van 12-
16 jaar. Deze maand op 16 maart. 
 
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 
Biddag voor gewas en arbeid, 12 maart, betekent 
dienst in de Brookschool. Om 20.00 uur hopen we 
als gemeente samen te komen in een dienst waarin 
ds. Dijkstra voor gaat. Voor en na de dienst is er 
gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 
 
Met de dienst van 16 maart, Palmzondag, start de 
stille week, waarin we ons als gemeente willen 
bezinnen op het lijden van Christus en ons willen 
voorbereiden op het Paasfeest.  
Donderdag 20 maart ‘Witte Donderdag’ willen we 
samen het heilig avondmaal vieren, in een zittende 
viering.  
Op Goede vrijdag is er om 16.00 een 
avondmaalsviering in de Anholtskamp, en om 19.30 
uur een sobere woorddienst in de kerk. In beide 
diensten gaat ds. Dijkstra voor. 
Het licht van Pasen begint op zaterdagavond 
voorzichtig te schijnen, als we als gemeente 
samenkomen in de Paaswake, aanvang 21.00 uur. 
De Paasmorgen begint met het traditionele 
Paasontbijt, georganiseerd door de zondagsschool, 
maar voor iedereen bedoeld! Wel is opgave van te 
voren noodzakelijk, zie elders in dit kerkblad. 
De Paasdienst, waaraan wordt meegewerkt door ons 
kerkkoor, begint vanwege het Paasontbijt een half 
uur later dan gewoon, nl. 10.30 uur. Wel is er 
samenzang voorafgaande aan de dienst.  
 
Op 28 maart is er weer een zangavond in de 
Anholtskamp, met ds. en mw. Overdijk. Is vervoer 
een probleem voor u? Bel dan mw. Wibbelink 
(361908) en het wordt geregeld. We halen en 
brengen u graag!  
 
Zondag 30 maart zijn er twee diensten. In het dorp 
gaat ds. Baggerman uit Geesteren voor, de 
echtgenoot van onze voormalige leervicaris. Hij is 
nog een onbekende voor ons, terwijl zijn vrouw 
regelmatig bij ons is voorgegaan. In Stokkum is 
tegelijkertijd een buurtdienst, voorbereid samen met 
de zondagsschool, waarin ds. Overdijk zal voorgaan. 

 
Voor 6 april staat de volgende doopdienst op het 
rooster, met als voorganger ds. Dijkstra. Wie van de-
ze gelegenheid gebruik wil maken moet met hem 
contact opnemen. (O.) 
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Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 
telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl 
vrije dag: maandag 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 3 februari overleed Maria Willemina Wolters-
Groteboer. Ze woonde op de bovenste etage in de 
Diessenplas. Kort na haar 80ste verjaardag op 22 
december vorig jaar kreeg ze een pacemaker, maar 
na terugkomst moest ze al gauw weer naar het 
ziekenhuis. Het ging niet meer. Marie is afkomstig 
van de Beuseberg uit een gezin met 7 kinderen. Ze 
was een flinke meid, die thuis meehielp op de 
boerderij. Later leerde ze Johan Wolters kennen met 
wie ze in 1953 trouwde. Ze trok bij hen in op de 
Borkeld, waar ze de boerderij van zijn ouders 
voortzetten. Ze kregen twee zoons. De 
ruilverkaveling bracht hen in 1978 naar de 
Winterkamperweg in Markelo, waar ze een nieuw 
bedrijf opzetten. Marie was makkelijk, volgzaam, snel 
tevreden en had een eenvoudig karakter. Ze hield 
van het boerenleven en was de meeste tijd thuis te 
vinden. Ze heeft ook de nodige zorgen en verdriet 
gekend. In 1989 overleed haar man, in 2001 volgde 
de jongste zoon, die geen sterke gezondheid had en 
altijd vrijgezel is gebleven. De oudste besloot toen 
met zijn gezin bij zijn moeder terug te komen. 
Vanwege de verbouwing verbleef Marie tijdelijk op 
Herfstzon in Goor. Enkele jaren later was een 
verhuizing naar de Diessenplas nodig. Op 6 februari 
was de uitvaartdienst in gebouw Irene, waarna de 
graflegging plaatsvond op de algemene 
begraafplaats te Holten. Met het visioen voor ogen 
van Openbaring 21 van een nieuwe hemel en aarde 
hebben we haar toevertrouwd aan God.  
 
Op 20 februari overleed Hendrika Johanna Elkink-
Daggert heel rustig in de Stoevelaar. Na een 
ziekenhuisopname een jaar eerder, was ze niet meer 
terug gekomen in haar geboortehuis aan de 
Bovenbergweg. Via het verpleeghuis in Delden kwam 
ze in Goor terecht. Dika is 86 jaar geworden. In juni 
2002 leerde ik haar kennen, toen haar man Jan 
Hendrik Elkink ziek was en kort erna overleed. In de 
oorlog waren ze met elkaar getrouwd. Ze kregen een 
dochter en twee zoons. Als boerendochter was ze 
vertrouwd met het voeren van varkens, koeien en 
kippen. Ze hield van handwerken, lezen en naar de 
markt gaan. Op reisjes had ze interesse voor musea. 
Ze was een trouw luisteraar van geestelijke radio-
programma's. Als diep gelovige vrouw had ze graag, 
dat je een stuk uit de bijbel las en met haar bad. 
Meer dan eens vertrok ik er met een doos vol eieren 
of een stapel oude Elisabethbodes. Haar slechter 
wordende gezichtsvermogen heeft ze als een grote 
handicap ervaren. Enkele bijzondere ervaringen 
maakten dat ze niet bang was voor de dood. Ze had 
al eens een hartinfarct overleefd. In de uitvaartdienst 
droegen we haar lichaam uit onder orgelspel van het 

lied 'Neem Heer mijn beide handen'. Op de 
Markelose begraafplaats spraken we het vertrouwen 
uit in de woorden van Jezus volgens het evangelie 
van Johannes: 'Ik ben de opstanding en het leven. 
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.' 
 
VERSTERKING TEAM 
Bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers op 
zondag 6 januari was er een kerkganger, die heeft 
gereageerd op het vertrek van een ouderling voor de 
Anholtskamp. Dat heeft ertoe geleid dat we in de 
persoon van Corrie van der Zwaag-Hesselink van de 
Prinses Irenestraat 1 een opvolgster hebben 
gekregen voor Dieka Hakkert-Steen. Daar zijn we blij 
mee, al hopen we nog wel op verdere versterking. Na 
het overleg van het pastorale team heeft Jan 
Wessels de wijk van Willy Zandvoort-Vogel 
overgenomen, op de Borkeldweg na, die onder de 
hoede blijft van Peggy van Til-Ordelman. Jan heeft 
nu de gemeenteleden aan de Hochtweg 5 tot en met 
9 en de Winterkamperweg. Een volledige en 
bijgewerkte wijkindeling zal in een komend kerkblad 
worden gepubliceerd.  
 
VRIJE WEEK 
Van maandag 14 tot en met zondag 20 april neem ik 
vrij. Ds. Overdijk neemt voor mij waar. 
 
Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra 
 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1 
telefonisch spreekuur: 
ma. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 
tel. 361402; email: hoverdijk@home.nl 
vrije dag: zaterdag 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 23 februari overleed Gerrit Jan Hegeman, in de 
leeftijd van 82 jaar. Jan Hegeman was voor veel 
Markeloërs een bekende verschijning: jarenlang 
conciërge van de dorpsschool, en later medewerker 
van het plaatselijk zwembad. Daarnaast was hij als 
kelner op menig bruiloft of partij actief. Ook hield hij 
tuintjes bij, een actieve en werkzame man. Hij 
groeide op op de Borkeld, waar hij als jongste zoon 
in een boerengezin werd geboren.  
Zijn gezin betekende veel voor hem: samen met zijn 
vrouw Dika Hegeman – Vasters werkte hij hard, 
opdat zijn gezin het goed zou hebben. 
Haar heengaan, in 1999, was een zware klap voor 
hem. De glans was voor hem van het leven af, en 
ondanks de aanwezigheid en de zorg van zijn 
kinderen en kleinkinderen voelde hij zich toch in 
zekere zin eenzaam. 
Afgelopen Kerstdagen werd hij ziek, en moest 
worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarna zou hij 
naar het verpleeghuis gaan om verder aan te 
sterken, in de hoop, op termijn, weer naar Markelo te 
kunnen terugkeren. Helaas brak hij in Delden zijn 
heup, en voelde zelf wel aan niet meer thuis te zullen 
komen. 



 4 

We waren rondom Jan Hegeman samen in het 
Dienstgebouw, om zijn leven te gedenken. We lazen 
een gedeelte uit het boek Prediker, woorden die 
vertellen dat in de ‘gewone’ dingen van het leven een 
bron van vreugde ligt. In het vertrouwen dat ook ons 
gewone leven omringd wordt door de levende God 
hebben wij deze vader en opa uit handen gegeven, 
en mogen wij hem weer verenigd weten met zijn 
vrouw. Mogen zijn zoons en schoondochters en de 
kleinkinderen kracht vinden om met de lege plek te 
leven. 
 
TENSLOTTE 
 
Niet alleen Pasen is vroeg, dit jaar. Ook de natuur 
had op sommige februaridagen al voorjaarsachtige 
trekjes. Bollen bloeien, het blad van allerlei struikjes 
begint al uit te lopen. Eigenlijk een wonder! Ik 
herinner me nog, hoe een oude boer eens vertelde 
over de eerste keer, dat hij bewust het graan had 
zien ontkiemen. Dat was heel wat jaren geleden, ver 
voor er maïs werd verbouwd, maar hij kreeg bij het 
vertellen nog de tranen in de ogen, zoveel indruk had 
het toen gemaakt. Ik vraag me wel eens af: kennen 
wij nog iets van die verwondering? Of worden we zo 
in beslag genomen door een jachtend en jagend 
levenstempo, is er zo weinig stilte om ons heen, en 
ontbreekt het ons ook dikwijls aan innerlijke stilte om 
je nog te kunnen verwonderen? 

Ook geloof heeft met verwonderen te maken… 
Kunnen en willen we die verwondering nog toelaten 
in ons hart? 
 
Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw, 
H. Overdijk 
 

Kerkenraad 
 
UIT DE KERKENRAAD 
- Aan het begin van de eerste 
kerkenraadsvergadering van 2008 wordt afscheid 
genomen van de afgetreden ambtsdragers. Ze 
krijgen als kleine blijk van dank en waardering voor 
hun werkzaamheden een pentekening van de 
Martinuskerk. Daarna is er een wat langere pauze, 
om informeel afscheid van elkaar te kunnen nemen. 
- Na de pauze is het eerste agendapunt het kiezen 
van een nieuwe voorzitter. Ouderling Harm Linde 
wordt met algemene stemmen gekozen, en is bereid 
het voorzitterschap van de kerkenraad op zich te 
nemen. Fijn, dat in deze positie weer voorzien is. 
- Er wordt gesproken over het liturgisch centrum. Al 
langere tijd staat dit onderwerp met enige regelmaat 
op de agenda. Liturgisch vormgever Pim van Dijk 
heeft een presentatie van door hem ingerichte 
kerkgebouwen gehouden, daar kunnen de 
kerkenraadsleden op reageren. Er wordt een 
‘oriënterend rondje’ gemaakt, tijdens een latere 
vergadering zal hier op worden teruggekomen. 
- Iedere kerkenraad moet twee leden afvaardigen 
naar de classis, een soort regionaal verband van 

kerkenraden, en elke classis vaardigt twee 
afgevaardigden af naar de generale synode, die je 
een beetje zou kunnen vergelijken met het parlement 
van de kerk. De classis Enschede, waar Markelo 
onder valt, moet de komende periode een predikant 
en een diaken afvaardigen naar de synode. We zijn 
blij, dat die diaken afgevaardigde gevonden is in de 
persoon van dhr. Henk Zomer, Holterweg 16. Hij is 
iemand met een grote staat van dienst in het 
internationaal ontwikkelingswerk. Hij wordt gekozen 
tot diaken met bijzondere opdracht, namelijk 
afgevaardigde van de classis Enschede naar de 
synode. Dat betekent dat hij in onze gemeente als 
diaken bevestigd zal worden, als ‘boventallig’ lid van 
onze diaconie. Zijn ambtelijke werkzaamheden liggen 
niet op het terrein van onze plaatselijke gemeente, 
maar van het synodewerk. 
- Ook wordt een nieuwe wijkouderling gekozen. Mw. 
Hanneke Ziggers, Weverskamp 37, nu pastoraal 
medewerkster, wordt gekozen tot ouderling. 
- De commissie ‘open kerk dagen’ is al druk in de 
weer om ook in 2008 een aantrekkelijk onderwerp te 
hebben voor de donderdagse opening van ons 
kerkgebouw. Het onderwerp dit jaar zal zijn: 
kerkbladen. 
- De kerkenraad neemt kennis van het jaarverslag 
van onze ZWO commissie (Tineke Zomer, Annelies 
Wessels, Sjoke van Zwol, Hannie Harmans en Benno 
Vedders). ZWO heeft in 2007 de gemeente willen 
betrekken bij haar werk door de Paasgroeten actie, 
door diverse collecten, door schrijfacties en door 
maandelijkse informatie in kerkblad en op de 
website. De vergadering spreekt haar waardering uit 
voor al het werk dat verzet wordt.  
 
ORGELCOMMISSIE 
Onze Martinuskerk beschikt over een schitterend 
orgel, een instrument in 1863 gebouwd door Carel 
Haupt uit Ostercappeln, dat wekelijks in de zondagse 
eredienst klinkt. In 1995 is het inwendige 
gerestaureerd, in 2005 zijn kas en front weer in oude 
luister hersteld. (Meer over het orgel is te zien én te 
horen op www.pkn-markelo.nl) Maar een dergelijk 
instrument verdient eigenlijk ook nog wel wat 
aandacht ‘in de week.’ Daarom is een 
orgelcommissie in het leven geroepen, die zich ten 
doel stelt een jaarlijkse serie orgelconcerten te 
organiseren. Leden van de commissie zijn Gerrolt 
Droogsma, Johan Dondertman en Henk Overdijk. De 
komende periode zal gebruikt worden om een 
planning voor een concertserie te maken, de 
financiële onderbouwing te onderzoeken en aan 
fondswerving te doen.  (O.) 
 

Kerkrentmeesters 
 
Na de inleveravond zijn er voor de actie kerkbalans 
nog een groot aantal tassen met enveloppen 
ingeleverd. Op de inleveravond was de totale 
bijdrage afgerond � 155.000,-. Nu kunnen we melden 
dat hier nog eens � 28.000,- aan toegevoegd kan 
worden. De huidige stand is dus � 183.000,-. Voor 
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zover wij nu na kunnen gaan zal de totale bijdrage 
wat lager uitvallen dan vorig jaar, zodra alle bijdragen 
door de administratie zijn ingevoerd zullen we een 
definitieve eindstand melden. JD 
  

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

 
        

6 tot 9 jaar 

 
27 MAART 2008  Ganzenbord in de kerk 
10 APRIL 2008  Grappige dieren 

 
Groetjes Els, Janet, Dewi en Hettie 

 
     9 tot 12 jaar 
 
27 MAART 2008  Fantasiedier  
10 APRIL   2008  ballenvanger 
 
 Groetjes Joanne, Madieke en Margot 
 
Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om 
ook een keer met je mee te komen, want hoe meer 
zielen hoe meer………………… 
 
ZONDAGSSCHOOL 
 
 
 
Paasontbijt 
 
Op zondagmorgen 23 maart (Eerste Paasdag) wordt 
het paasontbijt weer georganiseerd.  Tijdens dit 
paasontbijt worden er liederen gezongen en wordt er 
een stukje opgevoerd. De kinderen van de 
Zondagsschool zijn al druk in de weer om de zaal 
leuk te versieren.  
Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd 
voor dit paasontbijt. Het begint om 9.00 uur ’s 
morgens in de grote zaal van het dienstgebouw. Het 
paasontbijt duurt tot ongeveer 10.00 uur, zodat u 
daarna nog in de gelegenheid bent om eventueel 
naar de kerk te kunnen gaan.   
Wilt U deelnemen aan het paasontbijt, dan graag 
opgeven bij onderstaande personen of achter in de 
kerk op het opgaveformulier.  

 
 Hettie Hollander   tel: 362351 
 Alies ten Hove   tel:  363334 
 Wilma Kloots   tel: 361641 
  
Zoals afgesproken in het vorige kerkblad volgt hier 
een stukje over de Zondagsschool in het dorp. 
 
Op zondagmorgen is er in het dorp in het 
Dienstgebouw Zondagsschool. De Zondagsschool is 
van 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur. We beginnen 
met een gebed. De Zondagsschool is er voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We zingen 
liederen uit de map, soms met een CD erbij. We 
houden een kort gesprekje dat bij het verhaal hoort of 
naar aanleiding van wat in de afgelopen week 
gebeurd is. Verder lezen we een verhaal uit Kind op 
Zondag, Bonnefooi of de kinderbijbel. We werken 
mee aan gezinsdiensten, voeren stukjes op in deze 
diensten, wat erg leuk is. Ook gaan we naar de 
doopdiensten toe en na het dopen hebben we ons 
eigen verhaal. We hebben onze kerstviering, het 
paasontbijt, het is erg gezellig om met elkaar te eten. 
In de zomer werken we mee aan de gezinsdienst 
waarin de oudste kinderen afscheid nemen van 
zondagsschool of nevendienst. Wij knutselen, 
kleuren, en bakken soms. We gaan naar de 
Zondagsschool toe om bij God te horen, naar 
verhalen te luisteren, en meer willen weten van 
Jezus.  
Met Pinksteren hebben we altijd een leuke 
buitenactiviteit, zoals een speurtocht. Het is elke 
week gezellig dus kom gerust eens kijken, je bent 
van harte welkom.  
 
   Namens leiding en kinderen Dorp 
 

Algemeen 
 
HERVORMDE VROUWENGROEP. 
Bloemschikken in paassfeer . We gaan op dinsdag  
11 maart  weer bloemschikken. ‘s Ochtends 
beginnen we om 9.30 uur en ‘s middags om 13.30 
uur op de vertrouwde locatie bij de fam. ten Hove. Op 
de verenigingsavond van februari zag u een 
prachtige creatie. 
U kunt zich opgeven bij Alies ten Hove of Diny Izaks. 
Na een fijne morgen  of middag bloemschikken gaan 
we allemaal weer met een prachtig stuk voor de 
komende paasdagen naar huis. 
  
Paasviering Hervormde Vrouwenvereniging 
De paasviering van de hervormde vrouwenvereniging 
is op dinsdag 18 maart a.s . 
om 19.00 uur in het dienstgebouw. 
Vanavond is de heer Wessels uit Zelhem onze gast.  
Met als onderwerp:  
 
”Passie voor Pasen.” 
 
Op deze avond heeft de heer Wessels een keur van 
gebruiken, dia’s , folklore en  interessante  

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat?    Van 18.30 uur 

tot 19.30 uur 
Onkosten: � 0,75 per keer 
Wanneer? Zie onderstaand 

programma 
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wetenswaardigheden rondom Pasen en de tijd naar 
Pasen toe, voor ons in petto. Om maar enkele 
onderdelen te noemen: de gebruiken vanaf 
palmzondag tot en met de tweede Paasdag, waarbij 
de intocht, een processie en de palmstokken aan bod 
zullen komen. 
Ook verschillende broodvormen zullen worden 
uitgelegd.  
De gebruiken zoals eieren tikken,. kuul’n etc. komen 
aan de orde. 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 
de betekenis en gebruiken daar rondom heen zullen 
ook uitvoerig worden besproken. 
De paasbloemen, paasvuren, het Lam Gods, de 
doornenkroon en uiteindelijk de opstanding  zullen 
ook zeker aan de orde komen. Het belooft dus ook 
deze keer weer een interessante avond te worden 
Zoals u hier boven heeft kunnen lezen, willen we 
deze avond graag om 19.00 uur beginnen  met  
een  eenvoudige Paastafel. 
We zingen samen mooie liederen en luisteren 
naar een meditatie rond Pasen. 
 
Het bestuur heet u dan ook weer van harte welkom 
op deze paasviering. 
 

  
 
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. 
 
Samenvatting  
35 jaar Bijbel per Maand-Club – 35 jaar zegen 
De Bijbel per Maand-club van het Nederlands 
Bijbelgenootschap bestaat dit jaar 35 jaar.  

NBG onderwijsproject BibleDate wint Gouden 
Reiger 
BibleDate heeft de Gouden Reiger gewonnen. De 
prijs wordt jaarlijks toegekend aan projecten op het 
gebied van doelgroepcommunicatie met audiovisuele 
en interactieve media.  
 
Woorden van Waarde: De Nieuwe Bijbelvertaling 
gezongen 
Het NBG, Gospelkoor Forever Worship, Remco 
Hakkert, Angelique brengen een cd uit met nieuwe 
liederen die rechtstreeks uit De Nieuwe 

Bijbelvertaling (NBV) komen.  
 
Bijbel10daagse 2008 
Het thema voor de Bijbel10daagse 2008 is bekend. 
Het thema luidt ‘De Bijbel tussen trend en traditie’ en 
haakt aan bij het Jaar van het Religieus Erfgoed. 
 
Philippus project van start 
Het Nederlands Bijbelgenootschap stimuleert het 
bijbellezen onder studenten in samenwerking met 
IFES-Nederland. Beide organisaties stellen er belang 
in dat onder studenten de Bijbel een centrale rol blijft, 
dan wel gaat spelen. 

In gesprek met predikanten over de NBV 
Het Nederlands Bijbelgenootschap ging in de 
maanden januari en februari in gesprek met 3.000 
predikanten om te horen over hun ervaringen met het 
gebruik van De Nieuwe Bijbelvertaling. 
 
(Nieuwe structuur) vrijwilligersbeweging 
De vrijwilligersbeweging van het Nederlands 
Bijbelgenootschap voert een aantal veranderingen 
door in de structuur.  
 
Pinksterproject: Vurige tongen – Feest voor de 
geest 
In samenwerking met de Protestantse Kerk van 
Nederland brengt het Nederlands Bijbelgenootschap 
een luister cd uit over Pinksteren.  

Bijbelmarathon in Gabon 
Op initiatief van het Bijbelgenootschap van Gabon 
voeren scholieren in Libreville actie om 
Jongerenbijbels uit te delen aan leeftijdgenoten. 
 
Eigen toneelgroep voor Irak 
Het Libanees Bijbelgenootschap heeft een parttime 
Irakese toneelgroep samengesteld om bij 
verschillende gelegenheden bijbelse verhalen op te 
voeren.                                                                                              
Werkgroep NBG Markelo 

 

 
 
maandag 10 maart Nehemia 6:1-9 
Dinsdag 11 maart Nehemia 6:10-19 
woensdag 12 maart Nehemia 7:1-7a(-60) 
donderdag 13 maart Nehemia 7:61-72a 

Vrijdag 14 maart 
Nehemia 7:72b-8:12  
NBG-1951 8:1-13 

zaterdag 15 maart 
Nehemia 8:13-18 
NBG-1951: 8:1-13 

zondag 16 maart Matteüs 21:1-11 
maandag 17 maart Matteüs 21:12-22 
dinsdag 18 maart Psalm 140  
woensdag 19 maart Matteüs 26:1-16 
donderdag 20 maart Matteüs 26:17-46 
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vrijdag 21 maart Matteüs 26:47-27:56 
zaterdag 22 maart Matteüs 27:57-66 
zondag 23 maart Matteüs 28:1-15 
maandag 24 maart Nehemia 9:1-8 
dinsdag 25 maart Nehemia 9:9-17 
woensdag 26 maart Nehemia 9:18-27a 
donderdag 27 maart Nehemia 9:27b-32 
vrijdag 28 maart Nehemia 9:33-37 
zaterdag 29 maart Psalm 16 
zondag 30 maart Openbaring 7:1-12 
maandag 31 maart Openbaring 7:13-17 
dinsdag 1 april Nehemia 10:1-28 
woensdag 2 april Nehemia 10:29-34 
donderdag 3 april Nehemia 10:35-40 
vrijdag 4 april Psalm 111 
zaterdag 5 april Johannes 21:1-14 
zondag 6 april Johannes 21:15-25 
maandag 7 april 1 Petrus 1:1-12 
dinsdag 8 april 1 Petrus 1:13-21 
woensdag 9 april 1 Petrus 1:22-25 
donderdag 10 april 1 Petrus 2:1-10 
vrijdag 11 april Openbaring 21:9-21 
zaterdag 12 april Openbaring 21:22-27 
zondag 13 april Psalm 23 
maandag 14 april 1 Petrus 2:11-17 
dinsdag 15 april 1 Petrus 2:18-25 
woensdag 16 april 1 Petrus 3:1-7 

 
KERKKOOR 
Op maandag 7 jan. jl. hield het Markelo’s Kerkkoor 
haar jaarvergadering in het Dienstgebouw van de 
Martinuskerk. 
Na de opening door de voorzitster, werd één minuut 
stilte in acht genomen voor het sympathieke, trouwe 
lid, Hans van Driel. Veel koorleden hebben de 
crematie bijgewoond. Zijn ook aanwezige vrouw werd 
nog veel sterkte toegewenst voor de komende tijd. 
Na de afhandeling van het jaarverslag  en de 
financiële situatie, werd de Plusmarkt sponsoractie 
om de kas te spekken, extra aangeprezen. 
Ook werd de jubilaresse Alie Schreurs-Drent 
gehuldigd met haar 40-jarig jubileum, dit ging 
vergezeld met een kado en een boeket bloemen. 
Daarna kon haar familie en de koorleden haar 
feliciteren. 
Ook werd een nieuw lid, Jan Hargeerds, welkom 
geheten, een zeer welkome versterking voor de 
mannenpartij! 
Na de pauze vertelde Jan te Hove sr. heel 
onderhoudend verhalen en gedichten in het Twents. 
Het koor is druk aan het werk. Op 10 februari werd 
opgetreden in Eugeria in Almelo en 20 april werkt het 
koor mee aan een kerkdienst in een andere 
gemeente. 
Daarnaast is het koor ijverig aan het oefenen voor 
het Paasrepertoire. 
Wie zin heeft om mee te zingen kan elke 
maandagavond om 20.00 uur terecht in het 
Dienstgebouw.  U bent van harte welkom!!! 

Aan het eind van de jaarvergadering bedankte Hetty 
Brands, onze voorzitster, iedereen en wenste ons 
een goed zangjaar toe. 
Namens het bestuur van het Markelo’s Kerkkoor, 
 Alie Schonewille-Sluijer. 
 
Openkerkdagen    2008 
10 juli  t/m  21 augustus 
In de zomervakantie  zal onze Martinuskerk op de 
donderdagochtend weer geopend zijn. Wij willen 
deze keer een tentoonstelling laten zien waarbij het 
Markelo’s kerkblad, het vroegere “Vrede en 
Blijdschap”, centraal staat. Dit jaar is de 85e 
jaargang. Hoe zag het allereerste kerkblad eruit? Wat 
werd er over de diensten vermeld? Welke 
predikanten stonden er bv. in 1950  of 1970 in 
Markelo? Van wie waren de advertenties en welke 
gebeurtenissen uit ons dorp werden beschreven.? 
Onze vraag : Hebt u nog oude kerkbladen bewaard 
en wilt u ze beschikbaar stellen voor deze 
tentoonstelling? Ook zijn wij op zoek naar 
herinneringskaarten ter gelegenheid van het 
afleggen van de geloofsbelijdenis in de 
Markelose kerk. Deze kaarten willen we ook graag  
laten zien.   
Kunt u ons hiermee verder helpen? Dan stellen wij 
het zeer op prijs als u  zo spoedig mogelijk contact 
opneemt met één van de commissieleden.  
Hartelijke groet,  Hermien Nijland   361952 
                          GerrieBerendsen    0573-221344 
                           Jacqueline Gootjes 362536  
 
Fancy Fair 
In het jaar 2008 worden we weer geplaatst voor 
nieuwe uitdagingen, wie helpt ons met het bemensen 
van de Fancyfaircommissie. Daar is dringend 
menskracht nodig, gezien de hoeveelheid werk en 
vertrek van werkers.  
De fancyfaircommissie komt op donderdag 27 maart  
om 20.00 uur in het dienstgebouw bijeen, iedereen 
die wil helpen of een bijdrage kan leveren is van 
harte welkom. 
De commissieleden. 
Diny Bouwmeester, Henk Eggink en Bram de Boer 
 
 
 

     
 
WAT BETEKENT ZWO? 
 
ZWO wil werken aan de kerkelijke opdracht tot 
getuigenis (Z), tot naastenliefde en dienstbaar-
heid (W) en tot het bevorderen van gerechtigheid 
en ontwikkeling (O).  
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Vergeten rampen 
In de 40 dagentijd vragen wij uw aandacht voor ver-
geten rampen. De slachtoffers vergeten die rampen 
niet, maar wij doen dat vaak wel, geen nieuws is niet 
altijd goed nieuws. Miljoenen mensen lijden nog da-
gelijks aan de gevolgen van de ramp die hen ooit 
trof. Zij leven al jaren als vluchteling of in tijdelijke 
hutten.  
De 40 dagentijd, een tijd van inkeer en bezinning is 
een goede periode om ook weer even stil te staan bij 
die mensen in nood. 
Want mensen in nood mogen nooit vergeten wor-
den.  
Op veel plaatsen in onze wereld proberen mensen 
na een ramp hun leven weer op te pakken. Conflicten 
die zich al jaren voortslepen hebben hun sporen na-
gelaten bij daders en bij slachtoffers. Deze mensen 
vinden, ondanks alles, de moed en de kracht om op-
nieuw te beginnen. Wij helpen hen daarbij.  
Noodhulp houdt niet op bij het redden van een men-
senleven of na de periode van acute noodhulp. We-
deropbouw kost nu eenmaal meer tijd. Kerk in Actie 
en ICCO werken daar met onze hulp aan, overal 
waar nodig worden kwetsbare mensen bijgestaan om 
weer op de been te komen. 
Op 16 maart zal hiervoor gecollecteerd worden. 
 
Wat kan de kerk doen aan een wereld die in brand 
staat? 
Geregeld vraagt de ZWO-commissie aan u om geld 
te geven voor het werk van de Zending, Werelddia-
konaat en Ontwikkelingswerk.  
Vooral in arme landen kunnen mensen vaak alleen 
bij de kerk terecht voor hulp, maar ook die kerken zijn 
arm, die vragen dan weer hulp aan de kerken in rijke-
re landen. Dan komt Kerk in Actie te hulp, die heeft 
over de gehele wereld met plaatselijke kerken con-
tact en zo kunnen die kerken hun hulpwerk verrich-
ten. 
Zo hebben ICCO en Kerk in Actie 25.000 euro vrij-
gemaakt voor noodhulp aan de slachtoffers van 
het geweld in Kenia. Het geld wordt gebruikt voor 
het verstrekken van voedsel aan enkele duizenden 
vluchtelingen, daarnaast steunen de organisaties 
verzoeningsinitiatieven die mensen weer met elkaar 
in gesprek brengen en verdere escalatie tegengaan. 
De mensen in Kenia zijn teleurgesteld in de politiek 
en maken zich grote zorgen over de toekomst. Velen 
zijn hun leven niet zeker, moeten zich schuil houden 
en kunnen hun werk niet voortzetten. Het is teleur-
stellend dat de leiders in Kenia tribale verschillen 
misbruiken en niet bij machte zijn geweest om de 
verkiezingen op een democratische en vreedzame 
wijze te laten verlopen. 

Ook is er 40.000 euro gegeven aan getroffenen 
van de extreme weersomstandigheden in Afgha-
nistan. Daar stierven afgelopen tijd zeker 300 men-
sen door hevige sneeuwval en extreme kou. Door de 
hevige sneeuwval en extreem lage temperaturen is 
er ook veel vee omgekomen. Voedseltekorten drei-
gen. De temperatuur in het noodgebied was ’s nachts 
niet hoger dan -25 graden Celsius. Veel Afghanen in 
dit deel van het land zijn afhankelijk van landbouw en 
veeteelt. Door de grote sterfte onder dieren hebben 
zij nauwelijks levensmiddelen meer. Sneeuwval be-
moeilijkt de distributie. Christian Aid Afghanistan gaat 
samen met twee lokale partnerorganisaties van ICCO 
en Kerk in Actie de voedselpakketten verspreiden. 
Het geld wordt vooral gebruikt voor voedselpakket-
ten, zo worden honderden families door een strenge 
winter geholpen. 
�
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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 14 april  2008. 
Inleveren kopij vóór vrijdag 4 april  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 
 
 


