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OP ZOEK NAAR EEN VRIEND(IN)
Toen Aafke en ik trouwden, kregen we van een echtpaar een gedicht cadeau, dat in vier regels samenvat
waar het huwelijk om gaat. Tevergeefs heb ik het opgezocht, maar de beginregels luiden volgens mij aldus:
'Het hart verlangt een bondgenoot,
voor ieder uur, voor heel het leven.
Het hart verlangt een bondgenoot'
(…)
De slotzin herinner ik me niet meer
goed, maar is mogelijk als volgt:
'om trouw en liefde voor het leven.’
Maar misschien hoort er ook wel te
staan: 'om trouw en liefde te kunnen geven'. Ik zoek het nog eens
uit.
Dat verlangen van het hart hoeft
eerst nog niet zo duidelijk te zijn.
Als kind kun je wel een vriendje of
vriendinnetje hebben, maar het serieuzere werk komt later. Ben je
eerst ongevoelig voor de aantrekkingskracht van een ander, in de
tienerjaren verandert dat. Er komen gevoelens bij je los, die je leven flink op de kop kunnen zetten.
Seksuele verlangens gaan zich
roeren. Het spannende avontuur
van de liefde begint.
Niet iedereen heeft de moed en het vertrouwen om
contact te maken met iemand op wie je een oogje
hebt. Je kunt onzeker zijn over je uiterlijk. Ook al is er
vandaag veel informatie te krijgen en kun je via het internet veel bereiken, niet iedereen durft voor persoonlijke gevoelens uit te komen. Een verlangen kan onbeantwoord blijven, als de liefde niet van twee kanten
komt. Des te eenzamer kun je je gaan voelen en jaloers op anderen, die wel succes hebben.
Wat een vaste relatie toevoegt aan je leven, is zonneklaar. Zeker wanneer je volledig op de ander kunt vertrouwen en je weet dat je geaccepteerd bent, met al je
onvolkomenheden, je missers uit het verleden en de

fouten, die je ongetwijfeld nog zult maken. Kunnen delen wat in je leeft, samen bezig met dagelijkse dingen,
elkaar tot steun zijn, bemind worden en liefde teruggeven. Zo mogelijk bouwen aan een gezin. Dat alles
is een onbetaalbare verrijking. In de praktijk komen
ook momenten voor dat het botst, maar een hecht
verbond kan tegen een stootje.
Zo'n bondgenootschap vinden, dat is
wat
soms
niet
slaagt. Zal een verlangen
daarnaar
dan op geen enkele
wijze meer worden
vervuld? Ik ken situaties, waarbij men
tot nu toe heeft leren leven met het
gemis van een vaste partner. Wie alleen is, hoeft niet
ongelukkig te zijn.
En dat gedicht kun
je ook lezen als een
omschrijving voor
God als bondgenoot. Geen groter
vriend dan Jezus is.
Op Hem kun je altijd
terugvallen.
Maar dat mag ook
gelden voor de
verwachting, dat Hij
je diepste verlangen nog altijd zou kunnen invullen.
Dat Hij je op het pad brengt van die ene, die bij jou
past. Dat Hij je schroom doet overwinnen. Zodat je
met de dichter van gezang 487 kunt zingen: 'De Heer
heeft mij gezien en onverwacht…'. Want een mens
van vlees en bloed aan je zijde maakt nog wel verschil
met een God die niet tastbaar is. MD

Musical Saul 2 november
Gemeenteavond 4 november

In de dienst van 2 november zal het Heilig Avondmaal
gevierd worden, in een zittende viering. Deze dienst
wordt, vanwege de musical ‘Saul’, in de grote zaal van
het Dienstgebouw gehouden. In deze dienst zal mw.
Beuving – Dannenberg als tijdelijke bijstand in het pastoraat aan onze gemeente verbonden worden, ook zal
mw. Waanders-Wansink, Tolweg 33, worden voorgesteld als pastoraal medewerkster, voor het pastorale
werk in appartementencomplex De Esch’.

Kerkdiensten
Zondag 19 oktober
10.00 uur ds. H. Overdijk
Collecte:
Bijbelgenootschap
Zondag 26 oktober
14.30 uur ds. H. Overdijk, afscheidsdienst
Collecte:
onderhoudsfonds

Op dankdag voor gewas en arbeid, woensdag 5 november, komt de gemeente traditioneel samen in de
Brookschole. De dienst begint om 20.00 uur, om ook
degenen die moeten melken de kans te bieden naar de
dienst te kunnen gaan. Vóór en na de dienst is er koffie, en tijd voor ontmoeting en gesprek.

Vrijdag 31 oktober Anholtskamp
(Vervoer nodig? Bel: 361908)
19.00 uur ds. M. Dijkstra, zangavond
Collecte:
diaconie

Zowel 9 als 16 november is mw. Beuving onze voorganger. De dienst van 16 november is een gezinsdienst, voorbereid met hulp van alle geledingen van het
jeugdwerk. Na deze dienst zullen fruitbakjes bij oudere
en zieke gemeenteleden worden gebracht. De fruitbakjes komen dus niet de zondag na dankdag,
maar een week later!

Zondag 2 november (dienst in het Dienstgebouw)
10.00 uur ds. M. Dijkstra, Heilig Avondmaal
Collecte:
diaconie en kerk
Woensdag 5 november, Brookschool
20.00 uur ds. M. Dijkstra, Dankdag
Collecte:
diaconie en kerk
Zondag 9 november
10.00 uur mw. B. Beuving – Dannenberg
Collecte:
jeugdwerk

Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop de overledenen herdacht zullen
worden. Nabestaanden krijgen, via het correspondentieadres van rouwkaart of advertentie, een persoonlijke
uitnodiging om in deze dienst aanwezig te zijn.

Zondag 16 november
10.00 uur mw. B. Beuving – Dannenberg,
gezinsdienst
Collecte:
diaconie, kosten fruitbakjes

De volgende Doopdienst staat voor 7 december op het
rooster. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken
moet contact op nemen met ds. Dijkstra, tel. 361238, email: martends@wanadoo.nl (O.)

Zondag 23 november, laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur ds. M. Dijkstra, gedenken overledenen
Collecte:
algemeen kerkenwerk

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

ZONDAGSSCHOOL/JEUGDKERK/NEVENDIENST
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 3e zondag van de maand
is er jeugdkerk voor tieners, in het Dienstgebouw.

GEBOREN
Met dankbaarheid en blijdschap hebben Johan en
Marlies Dondertman-Lankhuijzen ons op de hoogte
gebracht van de geboorte van hun eerste kind, Kirsten
Jadine. Op 2 september is Kirsten geboren. We willen
de ouders van harte feliciteren met hun dochter en
wensen haar Gods zegen toe. De eerste wandeling
voerde haar langs de kerk, waar papa op dat moment
meehielp om spullen van de fancy fair aan de man te
brengen. Moge ze in de loop van haar leven gaan
ontdekken wat de kerk nog meer in huis heeft.

WELKOM IN 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.
BIJ DE DIENSTEN
Op 26 oktober zal ik voor het laatst voorgaan als predikant van de Protestantse gemeente van Markelo. Deze
dienst wordt ’s middags gehouden, aanvang 14.30 uur.
Er zal die zondag geen ochtenddienst worden gehouden.

TROUWEN
Op 8 november hopen Gea Dangremond en Jeroen
Hakkert van de Worsinkweg elkaar hun woord van
liefde en trouw toe te zeggen. Om 11.30 uur vangt de
dienst aan waarin ze een zegen vragen over hun
huwelijk. Deze trouwdienst vindt plaats in de kapel op
Weldam. Voorganger is ds. A.F.U. Braakman. Van
harte geluk toegewenst en hopelijk kan ook grootvader
Hakkert van de Prinses Irenestraat van de partij zijn.

De zangavond van 31 oktober (in een ‘verbouwende’
Anholtskamp) staat onder leiding van ds. Dijkstra. Er
wordt om 19.00 uur begonnen, maar de koffie is eerder
klaar. Wie gehaald en gebracht wil worden kan contact
opnemen met Jennie Wibbelink – Wolthuis, telefoon
361908
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Marcant en het huisvrouwenorkest en was supporter
van de fanfare. Op de dag dat de jongste van de beide
zoons het huis uitging aan de Prinses Beatrixstraat om
samen te wonen, verliet zij haar man en ging scheiden.
Gerritje kwam te wonen aan de Weverskamp, waar nog
goede jaren volgden. In 2005 verhuisde ze naar de
Anholtskamp. Toenemende gezondheidsklachten en
periodes van depressiviteit drukten haar. Boven de
rouwkaart staat: 'Nu heb je eindelijk rust. Je lijden is
voorbij. Jouw liefde en je warmte liet je achter hier bij
mij.' Moge de familie daarmee verder kunnen. Op 6
september
was
de
crematieplechtigheid
in
Steenbrugge te Diepenveen.

WIJ GEDENKEN
Op de leeftijd van 94 jaar overleed Hendrik Jan Oongs
op 26 augustus op de plek, die hem lief was: erve
Lammers aan de Leusmanweg 3. Daar is hij geboren
en opgegroeid, samen met zijn jongere broer. Daar
heeft hij van zijn vader het boerenwerk geleerd. Uit het
huwelijk met Aaltje Hermina Schorfhaar kwamen drie
zoons ter wereld, van wie een vrijgezelle zoon nog op
de boerderij werkt. Met elkaar gingen ze wel naar
toneelvoorstellingen, maar verder was hij iemand, die
het liefst op de boerderij bleef. Het rondstappen van
een achterkleinkind in een blauwe overal vond hij
prachtig. Zelf bleef hij nog tot hoge leeftijd achterom
kijken bij het vee. Met hulp van buren, thuiszorg, een
broer en schoonzus bleef het mogelijk om hem thuis te
houden, toen hij meer zorg nodig had. Zittend bij het
bed konden herinneringen boven komen aan zijn
vrouw, die in 1982 stierf en aan hun oudste zoon, die
slechts 46 jaar werd. In de woning hangt als wandtekst:
'Van het concert des levens krijgt niemand een
program'. Van tevoren weet je niet wat je allemaal mee
zult maken, maar in geloof verwachten we wel dat er
op het eind iemand op je wacht. Iemand, die je als een
goede herder naar de stal voert. In dat geloof hebben
we hem op de Markelose begraafplaats toevertrouwd
aan God.

Hij was sinds zijn laatste hartaanval in mei erg
verzwakt, maar toch kwam het overlijden van Gerrit
Willem Krijgsman op 24 september tamelijk
onverwacht. Hij verbleef sinds het voorjaar op de
Anholtskamp. Al die tijd heeft het hem niet aan bezoek
ontbroken. Hij had graag mensen om zich heen. Ook
met de Dijkerhoek was een band gebleven. Daar kwam
hij vandaan (erve Brookman) en in die buurt heeft hij op
verschillende adressen gewoond. Sinds zijn trouwen in
1946 met Dina Kempers was dat aan de Larenseweg
13. Hun oudste dochter Hanna wordt in datzelfde jaar
geboren, maar komt drie jaar later te overlijden. Hun
tweede dochter, eveneens Hanna genoemd, wordt in
haar 46ste levensjaar getroffen door een fataal ongeluk.
Haar man overleeft dit ongeluk en blijft alleen achter
met hun beide dochters tot hij enige jaren later een
nieuwe levenspartner vindt. In 2004 krijgt Willem het
sterven te verwerken van zijn vrouw. Hij woont intussen
aan de Burg. de Meesterlaan 26. Met de overweging
dat hij net als de mus of zwaluw een 'nest' zal vinden
bij God (naar Psalm 84) hebben we op zijn leven terug
gezien tijdens de uitvaartdienst. In dat geloof vond hij
zijn steun en kracht. Daarvan kon hij zingen, ook op
zijn vroegere werk in de zuivelfabriek. Willem is 86 jaar
geworden.

Jenneken Berendina Aanstoot-Beltman overleed op 30
augustus in haar aanleunwoning bij de Anholtskamp,
verzwakt door ziekte. Ze is geboren op 'Bats' aan de
Oude Rijssenseweg en was enig kind. Het lukte
Hendrik Aanstoot om het verlegen meisje van toen voor
zich te winnen. In 1950 trouwden ze en gingen daar
wonen. Ze kregen vijf kinderen. In 1958 verhuisden ze
naar Markelosebroek, waar ze de kruidenierswinkel
van zijn ouders aan de Larenseweg tot 1972 wisten
voort te zetten. Jenneken deed daarna enige jaren
schoonmaakwerk op een camping en huishoudelijk
werk bij particulieren. Na het overlijden van haar man in
1982 lukte het haar om een nieuwe draai te geven aan
haar leven. Ze haalde nog het rijexamen en werd
actiever in de buurtvereniging. In haar vrije tijd mocht
ze graag handwerken of met bloemen bezig zijn.
Knopen doorhakken was niet haar sterkste punt. In
2007 kreeg ze klachten met de gezondheid en kwam
op Herfstzon in Goor terecht. In het voorjaar van 2008
ging ze naar de Anholtskamp. Op haar verzoek hebben
we in de uitvaartdienst het vers gelezen dat bij haar
trouwen is gebruikt: over de trouw, hulp en nabijheid
van God (Hebr. 13: 5b). Op de begraafplaats te
Markelo konden we daar hoop uit putten voor de
toekomst. Jenneken is 80 jaar geworden.

Op 27 september overleed vrij onverwacht Willemina
Gerardina Johanna Nijenhuis-Frederiks ondanks
pogingen om het hart weer aan de praat te krijgen. De
pomp werd gesloten, de carwash ging dicht. Wegens
omstandigheden gesloten. Diezelfde boodschap was er
op de dinsdag te lezen, toen we een eenvoudige dienst
hielden en daarna naar de begraafplaats gingen. Willy
hield niet van poespas. In overeenstemming met haar
nuchtere, zakelijke inslag ging de zaak in de tussen
liggende dagen wel weer open. Het verdere leven gaat
door. Verschillende keren ben ik bij haar geweest.
Meestal kwam er koffie op tafel. Werk en privé liepen
dooreen. Drie generaties en drie huishoudens kwamen
in beeld. Je kreeg alles over iedereen te horen, want
daar lagen haar zorgen. Tot vier jaar terug kon je haar
nog tegenkomen op haar terrein, de winkel. Haar vader
was het die de zaak was gestart. Terwijl haar zuster het
huis uitging, bleef zij er wonen, ook toen ze trouwde
met Willem Nijenhuis. Hij vond elders werk en beperkte
zich tot hulp bij de boekhouding. Toen haar vader in
1977 overleed kwam veel op de schouders van Bert te
liggen. Later voegde Hans zich erbij. De andere
kinderen, Gerard en Ria, gingen elders wonen en

In de leeftijd van 79 jaar overleed Gerritje Leeftink op 2
september in haar woning op de Anholtskamp. Een
ongeneeslijke ziekte had zich kort daarvoor
geopenbaard. Ze kwam uit een groot gezin en bracht
een gelukkige jeugd door op een boerderij van de
Wêver in het centrum van het dorp. Ze werd verliefd op
de buurjongen, Hendrik Dollekamp van het café en de
kruidenierszaak. Na diens terugkeer uit Nederlands
Indië trouwden ze met elkaar. Naast het huishouden
hield ze zich bezig met muziek en zang. Ze zat bij
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werkplaats hield hij aan voor klussen. Andere
interesses waren het wielrennen en het bezoeken van
toneeluitvoeringen van Bilderdijk. Een hartinfarct in
1968 maakte dat hij het toen wat rustiger aan moest
doen, maar zijn wat drukke en driftige aard veranderde
pas echt nadat hij in 2001 uit een kort durende coma
was gekomen. Hij werd rustiger en attenter. Met
inbreng van zijn kinderen en kleinkinderen hebben we
hem eerst in het dienstgebouw en daarna in het
crematorium Steenbrugge te Diepenveen herdacht en
eer bewezen. We overdachten Jezus' belofte van een
toekomstig eigen vertrek in Gods hemelse stad (Joh.
14). Willem is 90 jaar geworden. MD

werken. Ze hield van muziek, zang en handwerken. In
1993 overleed haar man, maar ze kwam niet helemaal
alleen te staan. Nu is zij heengegaan, 80 jaar oud.
UITBREIDING TEAM
Diny Waanders-Wansink van de Tolweg 33 neemt als
pastorale medewerker de zorg op zich voor de
gemeenteleden van het appartementencomplex de
Esch aan de Noordachtereschweg 3. Diny, Gods zegen
toegewenst. Moge je van de mensen leren, die op je
pad komen. Mogen zij ontvangen, wat jij hebt te geven
aan een luisterend oor en betrokkenheid.
We zoeken nog naar mensen voor de nieuwbouwwijk
de Esch, de Grotestraat, Prinses Irenestraat en Taets
van Amerongenstraat. De Bolinkweg, Holterweg, de
Noordachtereschweg en het begin van de Tolweg
hebben ook nog geen vaste persoon, al zijn er twee
mogelijke kandidaten. Wanneer iemand nog geschikte
personen in gedachten heeft, dan horen we dat graag.

AFSCHEID
Voor de laatste keer in Markelo in de studeerkamer
achter de computer om iets voor het kerkblad te schrijven. Immers, als het volgende kerkblad verschijnt, heb
ik afscheid genomen als dominee van Markelo…
Dat is een heel eigenaardige gedachte! Weggaan uit
een gemeente waar je veel mensen kent, waar je weet
van de ‘hoed en de rand,’ naar een nieuwe woon en
werkplek, waar je, in feite, weer onderaan het trapje
begint, om er weer helemaal opnieuw achter te komen
hoe mensen denken, wat hun verwachtingspatroon is,
en hoe allerlei families in elkaar zitten… Daar heb je
toch minimaal een jaar of twee voor nodig!
Het is met een gevoel van weemoed, dat we ons los
proberen te maken van Markelo. We hebben het hier
goed gehad, en ik ben voldoende ‘oosterling’ om me
tussen de oosterlingen thuis te voelen. Het is hier ruim,
en mensen gaven ook ruimte en tijd in de contacten die
we met elkaar hadden. Ook al bestaat het grootste deel
van deze gemeente niet uit kerkgangers, de kerk hoort
er voor veel mensen helemaal bij, en heeft een plek in
de harten van velen.
Bijna zeven jaar hebben we samen opgelopen. Aan de
ene kant waren het zeven ‘vette’ jaren, voelden we ons
gezegend, hadden we het goed, aan de andere kant
besef ik dat ik pastoraal niet altijd dat heb kunnen
doen, wat ik zou willen doen. De grootte van de gemeente, het grote aantal namen in de kaartenbak, de
vele rouwdiensten, de uitgestrektheid maakten, dat
contacten soms vluchtiger en spaarzamer waren dan ik
wilde…

VERTREK COLLEGA
Ik wil Henk en Els zegen van God toewensen in De Lier
en bedank hen voor de jaren dat we wat voor elkaar
konden betekenen. De stamppot boerenkool bij onze
aankomst hier was een eerste blijk van gastvrijheid en
behulpzaamheid. Als collega kon ik in vergaderwerk
steunen op de kennis, die Henk paraat had, evenals de
vaardigheid om tot besluitvorming te komen. Dat zal ik
nog gaan missen, naast het wekelijkse overleg dat we
hadden. Er zijn predikanten, die als concurrenten met
elkaar omgaan. Dat was bij ons gelukkig niet het geval.
Het moge hen goed gaan.
Met het aanbod van Dini Beuving-Dannenberg om voor
10 uur in de week pastorale zorg te willen geven in wijk
zuid mogen we blij zijn. Ik hoop op een vruchtbare
samenwerking tot zo lang de vacature niet is ingevuld.
Dini, van harte welkom. Moge je de wijsheid ontvangen
om te bepalen waar je aandacht aan schenkt, en liefde
van de Heer om je werk te doen, met voldoening.
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

Wij gaan verder. Uiteindelijk is dat goed voor zowel
gemeente als predikant. Je probeert als dominee om
een zo breed mogelijke ‘bandbreedte’ van de gemeente aan te spreken, maar er zijn altijd mensen die misschien liever een andere dominee zouden zien… Iedere predikant heeft waarschijnlijk wel bepaalde stokpaardjes of blinde vlekken, een nieuwe voorganger
doet de gemeente misschien weer anders horen en
zien. En voor een dominee is het gewoon goed om na
een aantal jaren zijn ‘mentale’ harde schijf leeg te maken, en weer met andere mensen op pad te gaan…
Maar, ik vind het ook moeilijk om mensen los te laten,
je hecht ook aan elkaar. De stap naar een nieuwe gemeente is dus een grote stap… Maar wel een stap die
Els en ik samen hebben gezet. Samen deden we hier
de nodige dingen in het gemeentewerk, en hopen daar
ook in De Lier weer kansen en mogelijkheden voor te

WIJ GEDENKEN
Een jaar na het heengaan van zijn vrouw Riek ter
Weele overleed Jan Willem Dijkink. In dat laatste jaar
kon hij thuis blijven wonen mede dankzij de thuiszorg,
buren en zijn zus aan de Goorseweg. Hij was
vergeetachtig geworden, maar kwam nog altijd op de
praatstoel, wanneer het over vroeger ging. Met trots
kon hij vertellen van de klussen voor defensie en
gemeentelijke overheden. Willem was timmermanaannemer en had de zaak van zijn vader aan de
Grotestraat voortgezet. Toen geen van de drie zoons
het bouwbedrijf wilde overnemen, stopte hij er eind
jaren '70 mee en ging aan de Zonneweg wonen. De
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krijgen. Het is een stap redelijk ver van onze kinderen
vandaan, die beide in Enschede wonen, we betrekken
met z’n tweeën de ruime pastorie in De Lier, aan ruimte
geen gebrek…

jeugdwerk en andere organen hier naartoe willen gaan, is
besloten om de oogst-gezinsdienst van 9 november te
verplaatsen naar 16 november.
• Fruitbakjes: Omdat de oogst-gezinsdienst een week
later is dan eerst gepland, worden ook de fruitbakjes pas
op 16 november uitgedeeld (verzorgingshuizen 15/11).
• Pastorale zorg in vacaturetijd: Kerkelijk werker Dini
Beuving-Dannenberg van de Vennekesweg 10 is benaderd om in wijk zuid voor 10 uren in de week te werken.
De kerkenraad steunt dit plan. Het accent komt daarbij te
liggen op crisispastoraat, ziekenbezoek en bezoek aan
ouderen. Onder de te verrichten werkzaamheden valt ook
het verzorgen van uitvaartdiensten, voor zover dat mogelijk is. Het pastorale team van wijk zuid zal zelf de zieken
in het ziekenhuis proberen te bezoeken. Het één en ander
zal in overleg geschieden.
• Liturgisch centrum: Liturgisch ontwerper Pim van
Dijk is door de commissie liturgisch centrum gevraagd of
hij plannen wil ontwikkelen voor de kerk onder de voorwaarden, welke de kerkenraad daartoe heeft gesteld. Hij
reageerde bevestigend. Het wachten is op een nieuwe offerte van zijn kant. Als we daarmee akkoord gaan, dan is
het noodzakelijk om een nieuwe en bredere werkgroep
samen te stellen. Johanna Bekkernens-Wolthuis, Bram de
Boer en Gerard van Bolhuis zullen ermee stoppen. Ton
Oostdijk biedt zich tijdens de rondvraag spontaan aan.
• Liedbundel Tussentijds: In verband met de volle
agenda verschuiven we de beoordeling van Tussentijds
als mogelijke aanvulling op het liedboek tot november.
• Appartementencomplex de Esch: Dini WaandersWansink van de Tolweg 33 zal pastorale zorg bieden aan
de gemeenteleden van het appartementencomplex de
Esch aan de Noordachtereschweg 3. Hanneke Ziggers
van Weverskamp 37 zal haar zo nodig helpen. Op 2 november zal ze met Dini Beuving in de ochtenddienst worden gepresenteerd aan de gemeente, zo is de bedoeling.
• Generale Synode: Henk Zomer doet verslag van de
vergadering te Lunteren van de Generale Synode. Elders
in het kerkblad is daarover meer te lezen. MD

Ook voor Els ligt daar in de werksfeer een nieuwe uitdaging. Ze heeft haar baan in het basisonderwijs in
Neede moeten opzeggen, maar kan in het Westland
weer aan de slag! De stichting IKOS-Westland (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) zocht in het Westland
een leerkracht voor het godsdienstonderwijs op de
openbare basisscholen (zeg maar het werk dat Corry
Moolenaar in Markelo heeft gedaan). Daar zal Els voor
ongeveer 14 uur per week mee aan de slag gaan, een
nieuwe uitdaging, waar ze ook veel zin in heeft!.
Het weekend van 26 oktober zal in het teken van het
afscheid staan. Toch komt de verhuiswagen niet onmiddellijk op 27 oktober voor rijden, we blijven nog in
Markelo om met de musical ‘Saul’ mee te doen. Maar
als dat op zondag 2 november achter de rug is, is het
echt de hoogste tijd om te verhuizen, op 3 november
wordt in Markelo geladen, de volgende dag wordt er
gelost in De Lier. Op zondag 9 november, in de dienst
van 10.00 uur, hoopt mijn studievriend ds. Versluis uit
Wageningen mij aan de hervormde gemeente van De
Lier te verbinden. Het is vroeg en het is ver, dat weet
ik, maar de kerk is groot genoeg… Dus?
Ons nieuwe adres wordt:
Rosmolen 2, 2678 DH De Lier
telefoon: 0174 – 512329
e-mail: ds.henk.overdijk@gmail.com
We wensen de protestantse gemeente van Markelo
alle goeds, de kerkenraad veel zegen en vreugde op
haar werk, en een ieder van u Gods zegen voor nu en
voor de toekomst!
Met een hartelijke groet,
Ook namens Els,
Ds. Henk Overdijk

Afscheid ds. H. Overdijk
De kerkenraad nodigt hierbij alle gemeenteleden en
andere belangstellenden uit om op vrijdagavond 24
oktober a.s. persoonlijk afscheid te komen nemen
van ds. Henk Overdijk en zijn vrouw Els, dit in
verband met hun vertrek naar De Lier. De koffie staat
vanaf 19.30 uur klaar, waarna we om 20.00 uur met
het officiële programma beginnen.
Wilt u nog een korte toespraak houden, meldt u dan
vooraf bij de ceremoniemeester van deze avond,
Rein Compagner.

Kerkenraad
Uit de vergadering van de kerkenraad van 1 oktober de
volgende punten:
• Ambtsdragers: Henk Eggink is bereid om een termijn
van vier jaar toe te voegen aan zijn ambt van ouderling.
• Beroepingswerk: De samenstelling van de hoorcommissie is rond. Totaal elf personen nemen er zitting in,
van wie zes kerkenraadsleden. Op de gemeenteavond
van 4 november zullen hun namen bekend worden gemaakt. Ter afronding van de profielschets van de nieuw te
beroepen predikant spreken we ons uit over vragen als
geslacht, seksuele geaardheid en lichamelijke beperkingen. De vraag of de toekomstige predikant goede kwaliteiten heeft en als pastor onder de mensen wil zijn geldt wat
ons betreft als het belangrijkste criterium.
• Afscheid ds. Henk Overdijk: Op 26 oktober is de afscheidsdienst om 14.30 uur. De ochtenddienst vervalt. De
intrededienst in De Lier is op 9 november om 10.00 uur.
Omdat diverse gemeenteleden en afvaardigingen van het

Wij rekenen erop dat veel Markeloërs deze avond
zullen bezoeken daar het predikantenechtpaar
Overdijk veel voor de kerk en het verenigingsleven
hebben betekend.
Iedereen die financieel wil bijdragen aan een
afscheidscadeau kan een bedrag overboeken op rek.
3407.01.153 t.n.v. Prot. Gemeente Markelo onder
vermelding van: “cadeau ds. Overdijk”.
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lid van de kerk hier en kerken de meeste van mijn vrije
zondagen in de Martinuskerk, daarnaast ga ik één of
twee keer per jaar in uw midden voor in een eredienst
of zangavond in de Anholtskamp. Voor de wijkpredikant voor wijk Noord, Ds. Martin Dijkstra, de kerkenraad en een aantal gemeenteleden ben ik dan ook
geen onbekende. Toen een paar weken geleden in
verband met het vertrek van ds. Overdijk en de vacature die hierdoor ontstaat aan mij gevraagd werd of ik,
met ingang van 1 november a.s een aantal uren per
week bijstand in het pastoraat wil verlenen in de gemeente, hoefde ik daar dan ook niet lang over na te
denken. Het is een fijne gemeente met hartelijke mensen. Ook kerkelijk passen we bij elkaar. Na een aantal
goede gesprekken met dhr. Compagner en leden van
het moderamen omtrent uren en werkinvulling etc. zijn
wij overeengekomen dat ik tot de vacature van ds.
Overdijk opgevuld zal zijn, tien uur per week aan de
protestantse gemeente van Markelo verbonden zal
worden als pastor (=herder) voor wijk Zuid.
Graag wil ik na 1 november met u meeleven in al uw
wel en wee. Dat kan voor een deel echter alleen als u
het mij rechtstreeks of via anderen laat weten. Ook als
u een “gewoon” bezoekje op prijs stelt, om welke reden
dan ook, belt u mij dan a.u.b
U kunt mij bereiken thuis aan de Vennekesweg 10, telefonisch op nr. 263686 ( ’s morgens tussen 8.00 en
9.30 uur), overdag en ‘s avonds op nr. 0623960794
(spreek uw naam en tel.nr. in dan bel ik u terug), of per
mail dinibeuving@yahoo.com.

Gemeenteavond 4 november 2008
Nu ds. Overdijk onze gemeente gaat verlaten is de kerkenraad al druk bezig geweest met de voorbereidingen
voor het beroepen van een nieuwe predikant.
Er is een profielschets opgesteld voor een predikant die
binnen de kerkelijke gemeente van Markelo zou kunnen passen.
De kerkenraad wil deze profielschets en andere zaken
rondom het beroepingswerk en de vacaturetijd graag
met de gemeenteleden bespreken.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om op dinsdag 4
november a.s. om 20.00 uur naar het Dienstgebouw te
komen om met ons van gedachten te wisselen over de
nieuw te beroepen predikant m/v.
Bevestiging ds. Overdijk in De Lier
Op zondag 9 november a.s. om 10.00 uur zal ds.
Overdijk als predikant in De Lier worden bevestigd.
Indien er gemeenteleden zijn die plannen hebben om
deze kerkdienst bij te wonen en kiezen voor gezamenlijk vervoer, dan kan men zich melden bij de scriba van
de kerkenraad, Jan Haas, telefoon 0547-362063.

Kerkrentmeesters
Verjaardagskaarten
Vanwege een misverstand binnen het college van
kerkrentmeesters over de bestelling van nieuwe verjaardagskaarten kon mevrouw Stoelwinder, die altijd
zeer nauwgezet en op tijd de kaarten verstuurt, tijdelijk
geen kaarten verzenden.
Wij als kerkrentmeesters vinden dit erg vervelend en
willen dan ook iedereen die geen verjaardagskaart
heeft ontvangen alsnog van harte feliciteren namens de
Protestantse gemeente Markelo. Wij hopen dat u ons
wilt excuseren voor deze onvolkomenheid.

Ik hoop op een goede tijd in uw midden. Met uw en
Gods hulp en zegen heb ik daar alle vertrouwen in.
Mvg,
Dini Beuving-Dannenberg.
(tel.nr. 263686 / 0623960794)
Fancy Fair 2008
Het heeft ons weer meegezeten met het weer op de
derde zaterdag in september.
Een stralende dag. In de ochtend nog knap fris maar
heerlijk om de armen uit de mouwen te steken. Later
op de ochtend in de zon heerlijk, in de schaduw nog
redelijk fris. Toen de zon volop op het kerkplein scheen
werd er alweer opgeruimd.
De sfeer was prima, velen bleven langer op de fancy
fair dan de bedoeling was. Dronken koffie met een
oliebol of cake en zaten gezellig te praten.
Bij de kramen werd volop verkocht. De behoefte van de
mensen is moeilijk in te schatten, maar vele dingen
vonden toch weer een nieuwe eigenaar.
De kramen met zelfgemaakte hoedjes, popjes, jams,
appelmoes en bloemstukken deden het weer uitstekend. De oliebollenkraam was omstreeks twaalf uur
volledig uitverkocht. De muzikanten speelden er weer
lustig op los waardoor het nog gezelliger werd.
De veiling was weer hartstikke leuk, (een hoogte punt)
de opbrengst gekeken naar de inbreng was goed te
noemen.
De totale opbrengst was iets minder dan 6000 euro wat
een goed resultaat genoemd mag worden. Een betere
verlichting in de kerk komt weer een stuk dichterbij.
Iedereen die aan dit succes heeft meegewerkt hartstikke bedankt.

Pastorale invulling in de vacaturetijd
In de vacaturetijd welke ontstaat na het vertrek van ds.
Overdijk zal in met name wijk zuid een deel van de
werkzaamheden worden overgenomen door mevrouw
pastor Dini Beuving.
Ook zullen de ouderlingen en de pastorale medewerkers een aantal taken op zich nemen en zal er zonodig
een beroep worden gedaan op de ons bekende emeritus- en buurtpredikanten.
Dini Beuving gaat 10 uren in de week in onze gemeente aan de slag per 1 november a.s. en zal in de kerkdienst van 2 november worden bevestigd.
De kerkenraad is bijzonder blij met deze invulling en
wenst onze nieuwe (tijdelijke) pastor veel arbeidsvreugde en Gods onmisbare zegen toe. RC
Mijn naam is Dini Beuving-Dannenberg.
Als pastor ben ik parttime verbonden aan de protestantse gemeente “de Open Hof” in Rijssen en als geestelijk verzorger aan een klein oecumenisch verpleeghuis ( 45 bedden) in Twello. Vanaf januari 2000 wonen
mijn man en ik met veel plezier aan de Vennekesweg
10 hier in Markelo (het laatste huis rechts t.o de ijsbaan) Wij hebben drie volwassen kinderen, die getrouwd en samenwonend zijn, en twee (bijna drie)
kleinkinderen. Vanaf dat wij in Markelo wonen zijn we
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De evaluatieavond is nu op donderdag 6 november
om 08.00 uur in het dienst gebouw.
De FF-commissie
(p.s voor een overzicht per kraam: informeer bij één
van de commissie leden.)

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook
een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen
hoe meer…………………

Diaconie
9 TOT 12 JAAR

Fruitbakjes (een week later)
Omdat feit dat ds. Overdijk 9 november in de ochtenddienst intrede doet in de Lier, is besloten om de oogstdienst een week te verplaatsen naar 16 november. Dit
betekent dat ook de fruitbakjes een week later bezorgd
worden. Vanaf 19 oktober liggen er lijsten in de kerk
waarop u kunt intekenen om te helpen met het bezorgen van de fruitbakjes.

Waar:
Hoe laat?
Onkosten:
Wanneer?

programma

Dagkalenders
De dagkalenders voor 2009 zullen binnenkort door Diaconie besteld worden. Wij gaan er van uit dat iedereen die vorig jaar een kalender heeft besteld, deze dit
weer wil ontvangen. Iedereen (boven de 75 jaar), die
vorig jaar geen kalender besteld heeft maar er dit jaar
wel één wil ontvangen, kan deze bij één van onderstaande Diakenen bestellen.
Dika Holterman
tel. 362709
Johanna Bekkernens
tel. 361213

30 oktober
13 november

ZONDAGSSCHOOL
De Zondagsschool draait weer
op volle toeren! Na de vakantie
hebben we een heleboel
nieuwe
kinderen
mogen
verwelkomen en dat is natuurlijk
heel goed nieuws! Momenteel is
er in het dorp één maal per
twee weken Zondagsschool de data zijn de te vinden
op de website www.pkn-markelo.nl onder het kopje
Zondagsschool. Hier zijn ook foto's te vinden van de
buurtdienst in Stokkum waar de Zondagsschool aan
mee werkte. Het was de laatste dienst in Stokkum waar
Ds. Overdijk voorging dus werd alles uit de kast
gehaald. De kinderen lieten in een leuk stukje zien
waarom koeien nu eigenlijk gevlekt zijn. Vroeger waren
nl. alle koeien helemaal wit en daar waren ze trots op
omdat ze net zo wit waren als de melk die ze gaven.
Maar er was één kalfje die het helemaal niet leuk vond
om koe te zijn. Zij wilde liever net zo zijn als de zwarte
paarden. Ze verfde zich helemaal zwart en probeerde
te gallopperen maar de paarden lachtten haar
luid hinnikend uit waardoor het kalf heel verdrietig
werd. Een oude koe had het in de gaten en vertelde
haar dat het niet aan de paarden lag maar aan haar
zelf omdat ze niet wilde zijn wie ze was. God had haar
niet gemaakt om te hinniken of te galopperen. Hij had
haar gemaakt als koe en haar eigen talenten gegeven.
"Pas als je wilt zijn wie je bent, zal je gelukkig zijn.” De
kinderen zongen ook nog een lied "Wit, zwart, rood en
geel. Jezus houdt van alle kinderen". Het was een hele
leuke dienst voor jong en oud.

Jeugd- en Jongerenwerk

6 TOT 9 JAAR

Onkosten:
Wanneer?

30 oktober
13 november

Kleien
Spiegeltje maken

Groetjes Joanne, Madieke en Margot

Georgië
Met de kinderen in de armen, zonder verdere bezittingen, vluchtten in augustus meer dan 160.000 mensen
hun huizen uit. U hebt de beelden uit Georgië waarschijnlijk ook in de media gezien.
De mensen zijn gevlucht naar omringende landen in de
regio, waar ze werden opgevangen in provisorische
kampen. Kerk in Actie is gevraagd om de lokale partners te helpen. Zodat zij de vluchtelingen kunnen voorzien van met name onderdak, kleding en voedsel.
De Diaconie heeft een bedrag van € 250,00 aan Kerk
in Actie overgemaakt.

Waar:
Hoe laat?

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

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

Cijfers en letters
Werken met washandjes

De oogstdienst is verplaatst naar 16 november. Het is
de bedoeling dat we met z'n allen naar de kerk gaan en
na afloop van deze dienst zullen de kinderen helpen
met het rond brengen van fruitbakjes. Wanneer er

Groetjes Janet, Dewi en Hettie
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nemen van de HVV.
Er werd op een leuke manier even teruggeblikt naar de
afgelopen jaren. Haar optreden als Maxima, hoe ze als
juffrouw altijd nieuwe ideeën had en hoe ze als voorzitster altijd oog had voor alle leden en ze menig keer een
hart onder de riem stak. Als dank kreeg ze een mooie
speld met achterop gegraveerd HVV Joh. 15:5 ( Ik ben
de wijnstok en Gij zijt de ranken) en natuurlijk een
mooie bos bloemen. Ook van de tuinclub werd haar
een mooi bloemstuk aangeboden.
Wij wensen Els samen met haar man een goede tijd in
De Lier en bovenal Gods Zegen en wij hopen jullie samen natuurlijk nog heel vaak weer hier in Markelo te
mogen begroeten.

ouders zijn die mee willen helpen met de fruitbakjes
dan kunnen zij zich bij de leiding aanmelden.
Zondagsschool Markelo

JEUGDKERK
Op 19 oktober is er weer jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10.00 – 11.00 uur voor al onze tieners.

Vorming en Toerusting
CATECHESE
Vorig seizoen volgde een groep tieners enkele blokken
van drie avonden catechisatie. Wie heeft interesse in
bijbelse verhalen? Wie wil meer weten van kerkelijke
feesten en rituelen? Wie heeft vragen over geloof en
God? Ben je 12 jaar of ouder en zit je op de middelbare
school, geef je dan op. Ook zij, die al eerder hebben
meegedaan. Graag met vermelding van de avonden
dat je wel of niet kunt. Na opgave proberen we de data
te bepalen. Ds. M. Dijkstra

Verenigingsavond
Onze verenigingsavond is op donderdag 23 oktober
a.s. in het Dienstgebouw van de Martinus Kerk te Markelo. Wij beginnen om 20.00 uur.
Deze avond zal de heer Diederik Roeterdink uit Markelo onze gast zijn.
Het thema van deze avond is: Voor en achter.
Op een boerenerf is al snel te zien wat de boerderij is,
het grootste en het mooiste gebouw. Daarna komen de
bijgebouwen, elk heeft zo zijn eigen functie, kleiner en
eenvoudiger.
De rangorde is terug te vinden in de oorspronkelijke
functie, wonen en leven was het belangrijkst.
Het boerenerf geeft dan ook een duidelijk beeld van het
boerengebruik.
Voor en achter zijn dan ook de basis voor zowel het erf
als de gebouwen. Voor is recht en ordelijk en achter is
praktisch.
Veel van deze kenmerken zijn nu nog zichtbaar.
Diederik Roeterdink, boerderijkenner, bestuurslid
Maarkels Landschap, zal met behulp van foto’s één en
ander toelichten.
Er wordt ingegaan op de indeling van de boerenbehuizing, types boerderijen, de tuin en het erf.
Tevens is er een kleine quiz aan deze avond verbonden.
Wij heten graag vele dames welkom op onze verenigingsavond.

BELIJDENISCATECHESE
Na de musical starten we met belijdeniscatechese. Er
zijn tot nu toe twee personen, die overwegen om te
zijner tijd in een kerkdienst belijdenis te doen van hun
geloof. Voor één van hen zou dat dan in combinatie zijn
met de doop. Een ander heeft er wel belangstelling
voor om erbij te komen, ook al is deze al belijdend lid.
In overleg zullen we de thema's van de avonden in
gaan vullen. Wie heeft er nog meer belangstelling voor
om over het geloof na te denken en zich er met
anderen in te verdiepen? Inlichtingen en opgave bij mij,
graag met vermelding van de avonden dat je kunt. Ds.
M. Dijkstra

Algemeen
Hervormde Vrouwen Vereniging
Vertrek voorzitster Els Overdijk
Afgelopen donderdag 25 september heeft de vereniging afscheid genomen van haar voorzitster Els Overdijk. Zoals u allen weet vertrekt zij volgende maand met
haar man dominee Overdijk naar De Lier waar hij een
beroep als predikant heeft aangenomen. Zij vertrekken
pas volgende maand maar in verband met de musical,
de verhuizing etc etc. is er besloten nu al afscheid te

Herfstwandeling
Op woensdag 5 november (dankdag voor het gewas) gaan we wandelen in de mooie omgeving van
Markelo.
We komen om 13.15 uur bijeen op de parkeerplaats bij
“De Haverkamp”.
Van daaruit wandelen wij over de Markeloseberg naar
de Kattenberg. Bij camping “De Kattenberg” drinken
we een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Wij vervolgen onze route over de Kattenberg en lopen
een stukje van de nieuwe wandelroute.
Wilt u gezellig met ons mee wandelen, dan kunt u zich
opgeven op onze verenigingsavond op 23 oktober, of
telefonisch t/m 1 november bij Leidy ter Haar tel: 0547
361733.
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meer in hem als koning ziet. David verschijnt op het toneel,
met zijn heldhaftige overwinning op de reus Goliath. Intussen
zijn het de depressieve buien van Saul die de bijzondere
vriendschap tussen David en Jonathan, de zoon van Saul,
meer inhoud geven. Toch moet David vluchten van Sauls hof.
Hij vormt zijn eigen leger. Een onverwachte confrontatie met
Saul brengt hem in tweestrijd. David heeft de kans Saul te
doden, maar doet dat niet. In die situatie neemt de vertwijfeling van Saul alleen maar toe.

Musical Saul
Nog een paar weken en dan is het zover...
Op 2 november om 14.30 uur moet het allemaal klaar
zijn en hoewel de voorbereidingen al enige tijd in volle
gang zijn begint de tijd nu toch wel langzaam te dringen. De spelers en speelsters zijn druk met het repeteren van de liederen en de teksten en elke keer komen
er ook nog weer enthousiaste mensen bij, groot en
klein, waardoor we nu echt een mooie grote groep
hebben. Inmiddels zijn we ook begonnen met het decor
en is de kleding al bijna klaar. Het is echt geweldig om
te ervaren hoeveel mensen een handje willen helpen
zodat we twee geweldige uitvoeringen kunnen laten
zien.
Mocht u nog vergeten zijn wanneer het ook al weer
was, noteer het dan nu direct in de agenda of op de kalender want dit mag je niet missen :
MUSICAL SAUL ZONDAG 2 NOVEMBER
1e UITVOERING 15.00 UUR
2e UITVOERING 19.30 UUR
Musicalcommissie

Na de dood van Samuel neemt hij zijn toevlucht tot de vrouw
van Endor, een waarzegster. Ondanks Sauls eigen verbod op
waarzeggerij probeert hij via deze vrouw in contact te komen
met Samuel. Zonder succes. De laatste veldslag moet geleverd worden, zonder zich door God en mensen gesteund te
weten. Uitzichtloos is het verloop, Saul geeft op en beneemt
zich het leven. Zijn zoon Jonathan is dan al omgekomen. Dat
bericht wordt David gebracht.
Ergens op de hoogte
tussen duizend dodentallen,
ligt de koning, ligt zijn zoon,
op de aarde naast hun schild.
Mijn helden zijn verstild.

Saul, koning tegen wil en dank
De Musical Saul is geschreven door 'Tekst & Muziek Amersfoort'. Dezelfde mensen die we kennen van de musicals Jakob en Ester. Gerard van Midden schreef de teksten. Gerard
van Amstel zette die op muziek. Het duo maakte in 1992 in
hun plaatselijke kerk van Zielhorst/Kattenbroek bij Amersoort
de musical 'Tot ziens op Patmos'.

Maar David weet ook dat het hier niet ophoudt; ·
Op de puinhoop van 't verdriet
bouwen wij Jeruzalem, een nieuw bestaan.

Het verhaal
De musical Saul is
het boeiende, tragische verhaal van
een koning die dat
tegen wil en dank
werd. In deze musical worden hoogteen dieptepunten uit
het leven van Saul
weergegeven,
uitmondend in zijn
dood en de getroffen
reactie van David
daarop. Eigenlijk vertellen een moeder en
haar kind tijdens de
Babylonische
Ballingschap het verhaal. Zij geeft antwoord op de vraag van haar kind: 'Waar is het eigenlijk misgegaan?' Het koor heeft een centrale rol. Het speelt de rol
van priester en volk en is soms de stem van God, Saul, Samuel of David. Het koor schetst in het begin de vergane glorie
van het priesterschap. Vlak erna komt Hanna op. Ze introduceert Samuel de profeet en zingt haar bekende loflied. Nu de
historische achtergrond is gezet, kan het verhaal van Saul
beginnen.

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.
Samenvatting Infoberichten
10 dagen lang extra aandacht voor de Bijbel.
Van 24 oktober tot 3 november is het zover, de Bijbel10daagse! Ook dit jaar belooft de Bijbel10daagse
veel. Het thema is: De Bijbel tussen trend en traditie.
- Nationale Bijbelzondag 2008
De laatste zondag van oktober staat ook dit jaar weer
voor veel kerken geheel in het teken van de Bijbel. 26
oktober 2008 is het Nationale Bijbelzondag met als
thema ‘De Bijbel tussen trend en traditie’.
- Steun China ook na de Olympische Spelen
Vanaf september vraagt het NBG speciale aandacht
voor het bijbelwerk in China.
- HEMEL, glossy die verder kijkt
In september verschijnt eenmalig het magazine HEMEL, een glossy dat uitnodigt tot lezen én nieuwsgierigheid naar de Bijbel opwekt.

We ervaren de paniek nadat de ark verloren is gegaan in de
strijd tegen de Filistijnen en begrijpen daaruit de wens van het
volk een eigen koning te hebben. Samuel reageert teleurgesteld. Hij denkt dat het volk zich van hem heeft afgekeerd.
Dan maken we kennis met Saul, die tot zijn eigen verrassing
koning wordt. Daar begint ook de reeks misstappen, kleine en
grote ongehoorzaamheden. De strijd tegen de Amalekieten
breekt Saul op. Samuel moet Saul vertellen dat God niets
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- Bijbels en boeken
Tijdens de Bijbel10daagse is er naast het eenmalige
glossy magazine HEMEL aandacht voor een aantal
(nieuwe) interessante uitgaven van en over de Bijbel.
- Landelijke activiteiten
Tijdens de Bijbel10daagse worden er in het hele land
activiteiten rondom de Bijbel georganiseerd.
- Bijbel10daagse in uw gemeente
Tijdens de Bijbel10daagse (24 oktober tot 3 november)
worden in het hele land allerlei activiteiten georganiseerd. Ook u kunt in uw gemeente met de Bijbel10daagse aan de slag.
- Bijbelleesweb Noord-Nederland
Op maandag 27 oktober organiseren vrijwilligers van
het Nederlands Bijbelgenootschap een ‘Bijbelleesweb’
in Noord-Nederland.
- Bijbel in Gewone Taal
Het nieuwe bijbelvertaalproject bij het NBG is officieel
van start gegaan.
De werktitel van het vertaalproject is: 'Bijbel in Gewone
taal'.
- Labyrint
The Quench, de jongerenclub van het NBG, en Youth
for Christ Nederland (YfC) hebben onlangs het boekje
Labyrint uitgegeven. Het boekje neemt jongeren in 33
dagen mee op een meditatieve reis.
- Baboesjka
Vanaf september 2007 voerde het NBG onder de noemer ‘Baboesjka’ actie voor bijbelwerk in Oost-Europa.
- Bijbeluitgave voor migranten
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wil samen
met SKIN (Samen Kerk In Nederland) een zogenaamde migranten-bijbel uitgeven.
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maandag
dinsdag
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vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
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vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

Leesproject ‘Onderweg’.
In het kader van de Bijbel10daagse die gehouden
wordt van 24 oktober tot 3 november, wordt als één
van de activiteiten het leesproject ‘Onderweg’ (met placemats) aangeboden.
Een leesproject dat niet uitsluitend gericht is op de Bijbel10daagse maar als activiteit het hele jaar door te
gebruiken is.
Voor het leesproject is een fraaie placemat ontwikkeld.
Deze placemat is tweezijdig bedrukt.
De voorzijde is speciaal voor kinderen met voor elke
dag een bijbelgedeelte, puzzeltjes en opdrachtjes, die
ze samen met de ouders kunnen oplossen.
Sommige puzzeltjes vragen best enig speurwerk.
Slechts in een enkel geval kan de oplossing gevonden
worden in het aangegeven bijbelgedeelte.
In het kerkblad van november zullen de gestelde vragen beantwoord worden.
De achterkant van de placemat is voor alle leeftijden en
kan een aanzet vormen voor een geloofsgesprek tussen jong en oud. Daarop staan bij elk bijbelgedeelte
stellingen die samen besproken kunnen worden en
‘tradities’ met de vraag of je die moet gebruiken, bewaren of weggooien.
In de kerkdienst van 19 oktober wordt deze placemat
uitgereikt.

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

ZWO staat voor:
Z=
Zending
W=
Werelddiakonaat
O=
Ontwikkelings
samenwerking

Genesis 39:11-23
Genesis 40:1-15
Genesis 40:16-23
Psalm 96
Matteüs 22:15-22
Matteüs 22:23-33
Matteüs 22:34-46
Psalm 119:89-96
Matteüs 23:1-12
Matteüs 23:13-22
Matteüs 23:23-33
Matteüs 23:34-39
Psalm 119:97-104
Genesis 41:1-13
Genesis 41:14-24
Genesis 41:25-36
Genesis 41:37-46
Genesis 41:47-57
Psalm 1
Daniël 12:1-4
Matteüs 5:1-10
Psalm 34
Genesis 42:1-17
Genesis 42:18-28
Genesis 42:29-38
Psalm 119:105-112
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28
Matteüs 24:29-35
Matteüs 24:36-44
Matteüs 24:45-51
Psalm 40

Kerk zijn en getuigen wereldwijd.
Een kerkelijk antwoord op de
nood in de wereld.
Het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand
houden.

Zending
Bijvoorbeeld het helpen van de kerk van Markelo
aan de kerk in Mozambique om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen.
Het Zuid-Afrikaanse land Mozambique heeft tot 1992
veel gestreden en een hoge prijs betaald voor onafhankelijkheid en vrede. De onafhankelijkheidsoorlog
tegen de Portugezen onder leiding van verzetsman
Frelimo duurde tien jaar. De burgeroorlog beheerste
10

vervolgens ruim zestien jaar lang het leven van de
mensen. De Mozambicanen kwamen als grote verliezers uit de strijd; ze hielden er slechts lege handen aan
over.
De mensen laten
zich echter niet uit
het veld slaan. Er
wordt hard gewerkt
aan een betere toekomst.
De oorlog is gelukkig
voorbij. Maar er
wordt nog steeds
strijd geleverd: tegen
armoede, tegen gebrek aan basisvoorzieningen en tegen aids. De strijd lijkt soms ongelijk.
Studenten van het Theologisch Seminarie worden hier
echter niet moedeloos van. Integendeel, ze geloven dat
de kerken een rol van betekenis kunnen spelen in het
land. Ze laten hun familie achter en verhuizen naar Rica om daar een opleiding tot predikant te volgen.
Ze geloven dat het Evangelie levens verandert. Daarom durven ze te kiezen voor een onzekere toekomst
als predikant. Waar en in welke leefomstandigheden ze
na hun opleiding terechtkomen, weten ze nog niet.
Maar zeker is wel dat ze van harte welkom zijn om één
van de jonge plattelandsgemeentes te dienen met hun
gaven en
talenten. Het lesprogramma van het seminarie besteedt
daarom aandacht aan onderwerpen die de ontwikkeling
van het land raken. Zo worden studenten voorbereid op
hun plek binnen de kerk én op de taak van de kerk in
de samenleving.
Hartelijk dank.

onderwerpen in een volgend kerkblad terug. Ik beperk
me nu tot “het meest urgente”.

De zomerschrijfactie voor de Chinese strijder voor de
mensenrechten Hu Jia en zijn vrouw is in Markelo goed
verlopen. Heel veel mensen hebben hun handtekening
gezet op de lijst en er zijn ongeveer 40 brieven naar de
autoriteiten van China en de ambassade verstuurd.
ZWO dankt u hartelijk voor uw medewerking.

Orgelfonds: S. 10,00 / L. 10,00 /

Verslag Synode
Op vrijdag 26 september werd in een gewone synodevergadering gesproken over de doop, het missionaire
werk van de kerk en over de samenwerking van Kerk in
Actie met ICCO. Er was op zaterdag een buitengewone
(extra) synodevergadering geheel gewijd aan de problematiek rond de landelijke ledenadministratie.

Verjaardagfonds: E-B. 10,00 / K. 5,00 / K.10,00 / H.S.
5,00 / L 10,00 / T-K. 10,00 / K. 10,00 / L.15,00 / tZ-H.
15,00 / N-F. 10,00 / SiH. 10,00 / J.S.S. 5,00 / W. 5,00 /
K-O. 10,00 / E. 10,00 / K. 5,00 / H-E. 15,00 / L. 50,00 /
O. 15,00 / P-S. 10,00 / L. 20,00 / B. 10,00 / A-O. 5,00
div.acc.giro’s 27,50.

Er is nogal wat boosheid bij plaatselijke kerken ontstaan toen bekend werd dat het automatiseringsproject
voor de ledenadministratie mislukt was, de ontwikkeling
ervan werd gestopt en bij gevolg was er dus veel geld
verloren gegaan. In de extra vergadering is over de
gang van zaken uitgebreid verslag gedaan, geen vrolijk
verhaal. Het was vaak ook een kwestie van nu stoppen
of toch nog proberen te redden wat er te redden valt.
En zo werd er van drempel naar drempel gestruikeld.
Er zijn nu maatregelen genomen om het niet weer zo
fout te laten gaan. Wellicht zijn er deskundigen onder
de lezers die meer willen weten. Dat kan. Ik heb er stapels papieren over en die zijn bij mij in te zien.
Henk Zomer
Bloemendienst
Mw O.W. 7 / Hr V. 10 / Hr K. 5 / fam H. 5 /
fam V. 20 / Hr B. 20 / fam L. 10
GIFTEN 1 MEI T/M 30 SEPTEMBER 2008.
CvK: College van Kerkrentmeesters.
CvK / Kerk: B. 10,00 / E-V. 20,00 / N-GrR. 5,00 /
M-D. 10,00 / E-H. 5,00 / K-Z.10,00 / S-tH. 15,00 /
K-L. 5,00 / K-L. 5,00 / S. 5,00 / R. 10,00 / B-L. 10,00 /
H. 50,00 / V-B. 10,00 / n.n. 10,00 / W-L. 5,00 /
D-V. 10,00 / S. 20,00 / M. 15,00 / R. 10,00 / S. 10,00 /
P. 25,00 / J. 50,00 / K-Z. 15,00 / R-W. 50,00 /
B-S. 20,00 / D-S. 10,00 / W. 20,00 / W-W. 50,00 / VG.50,00 / S-N. 20,00 / L. 30,00 / S. 10,00 / B-B. 5,00 /
H. 10,00 / B. 19,86 / S-N. 10,00 / B-S. 10,00 /
W-V. 5,00 / V. 5,00 / H-G. 10,00 / D. 10,00 / E-B. 20,00
/ n.n. 10,00 / S-tH. 10,00 / K. 5,00 / J-S. 5,00 / O. 10,00
/ L-V.5,00 /
Boemendienst: R. 10,00 / K. 7,50 / E. 10,00 / E. 5,00 /
K-O. 10,00 / S. 15,00 / K-tB. 150,00 / A-B.5,00 /
A. 10,00 / O. 10,00 /W. 10,00 / S. 10.00 / P-H. 10,00 /
H. 10,00 / H-K. 5,00 / V. 10,00 / L. 2,20 / G. 10,00 / KlT.
10,00 / S. 20,00 / M. 10,00 / H-V. 10,00 / R. 5,00 /

CvK – Onderhoudfonds:
O-V. 5,00 / K-K. 20,00 / B. 10,00 /
Voor ramen 15,00 /
Voor verlichting 10,00 /
Voor boek-ramen 70,00 /
Voor Jeugdwerk 50,00 /
Voor geluid(CD/bandjes etc.) 35,00 /

De preses lag in het ziekenhuis en daarom werd de
vergadering geleid door de jonge vrouwelijke predikant
Arenda Haasnoot. Ik vermeld dat omdat bij veel mensen de gedachte leeft dat de synode vooral een zaak is
van oude grijze mannen, de foto van het “moderamen
in actie” laat zien dat dit niet het geval is. Om dit verhaaltje niet te lang te maken kom ik op de genoemde

CvK – Kerkblad: div. acc.giro’s 3457,45
Diaconie: E. 5,00 /
Diaconie Bloemenfonds: B. 30,00 W-B. 10,00 /
K. 10,00 / G. 10,00 / P. 10,00 / V. 10,00 /
Pinksterbloemen: N. 10,00 / E.10,00 / S. 10,00 /
n.n. 10,00 / KlZ-W. 10,00 /
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Collecten:
24 aug.

CvK:

Diac.

Eindcollecte:

54,15

54,15

114,10

29 aug.

70,25

31 aug.
07 sept.
14 sept.

32,63
48,35
72,80

32,62
48,35
72,80

69,20
93,28
137,30

21 sept.

85,12

85,11

182,20

28 sept.

42,68

42,67

99,30

Maatschappelijk Activeringswerk aan haar vrijwilligers
aanbiedt.
Lucas Meijs, hoogleraar Vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, verzorgt de lezing ‘Dat
verdient een bloemetje’ waaruit waardering voor het
vrijwilligerswerk spreekt maar waarin hij ook kritisch
kijkt naar de rol van de overheid. Is het georganiseerde
vrijwilligerswerk afhankelijk van de overheid of is zij in
staat een eigen rol en positie te bepalen?
Tijdens het tweede gedeelte van de conferentie kan er
gekozen worden uit een viertal workshops: over effectief lobbyen, het belang van een goede PR en publiciteit, over de waarde van het vrijwilligerswerk en het
concreet en doelbewust omschrijven van een plan of
project om dat vervolgens succesvol aan te kunnen
bieden aan overheid en/of fonds.
De conferentie wordt gehouden in het Parkgebouw,
Oosterhofweg 49 in Rijssen, op donderdag 30 oktober van 15.30 tot 22.00 uur.

CvKonderhoudfonds
Diaconie
Anholtskamp
Diaconie
Diaconie
Algemeen
Kerkenwerk
CvKschoolcatechese
Kerk & Israel

Een bekentenis
Iedere donderdagmorgen rij ik met plezier Markelo
binnen en daarna loop ik richting Kerk, naar het
dienstgebouw, daar is de ontmoeting van zinnig en
gezellig samenzijn, ontstaan door mensenwerk.
Het lijkt wel of ik iedere donderdag naar een verjaardag
ga, je krijgt er koffie en ook nog wat er bij.
We praten met mensen die geraakt zijn door het geloof,
de Bijbel, de twijfel, de mystiek, over boeken, puzzels
en gedichten. Die ontmoetingen en gesprekken, ze
maken me echt blij.
Ja, ik durf het rustig te zeggen, want wat blijkt: m’n
leven is er door verrijkt.
Ik hoop dat we elkaar wekelijks blijven begroeten. Een
gezellig en zinnig samenzijn dat tref je niet overal. Dat
is uniek. En wat voor gevoel dat is? Dat is mystiek!
Het is zomaar een kort verhaal,
maar in ieder geval: bedankt allemaal.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht op
de website www.goedvrijwilligerswerk.tk.
Deelname is gratis.
Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547–361242
Buffet: 0547–363890 fax: 0547–276637
Redactie Markelo’s kerkblad:
Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 10 november
2008.
Inleveren kopij vóór vrijdag 31 oktober 2008 liefst via
Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

KERKLOKAAL
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Kerkenraad:
Praeses: Dhr. H. Linde
Stationsstraat 39 tel. 361999
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

Redactieadres:
Mevrouw R. Wibbelink
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
Tel: 0547-261937
Vrijwilligerswerk: je krijgt er nooit genoeg van….
Vrijwilligers kom je overal in onze samenleving tegen.
Soms heel duidelijk aanwezig, een andere keer helemaal niet zichtbaar. Vrijwilligers kloppen zich van nature niet op de borst; je dóet het gewoon.
Ontwikkelingen in de samenleving, zoals de invoering
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - de
WMO -, zijn aanleiding om steeds vaker een beroep te
doen op de vrijwillige inzet van burgers. Je kunt de
vraag stellen of dat terecht is. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de overheid en waar begint die van
de burger?
Is vrijwilligerswerk het middel om maatschappelijke
problemen op te lossen?
Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie
‘Vrijwilligerswerk, goed hè?’ die de Stichting Protestants Maatschappelijk Activeringswerk in Overijssel
(PROMO) samen met de drie andere instellingen voor
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