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TEVREDEN MET EEN KOPJE THEE IN DE ZON 

 
Eind maart, begin april was het dan eindelijk zo ver. 
Niet alleen zon, maar ook aangenamer temperatu-
ren. Genoeg om buiten op de bank te zitten in de 
tuin, de ogen dicht, de warmte voelend op het ge-
zicht. Heerlijk. Ontspannend, voor even. In gedach-
ten dwaalde ik af naar later, als ik oud zou mogen 
worden. Dan zou ik tevreden zijn met aan plekje 
buiten in de zon, zittend op een bank met een kopje 
thee bij de hand. Om me heen kijkend en genie-
tend. Misschien een praatje makend met mensen, 
die langs zouden komen of ook voor een moment 
plaats zouden willen nemen op de bank. Je weet al-
leen niet of je dit zult halen en of de gezondheid het 
allemaal toelaat. 

Even lekker op een bankje in de zon bij de Esch 
 
Vorig jaar zomer was dat relaxen op een bank voor 
mij genoeg, toen we een dagtocht maakten op een 
boot langs de Kroatische kust. We kwamen op het 
heetst van de dag aan in Rovinj. De rest van het 
gezin liep het stadje in. Ik besloot een plek op te 
zoeken in de schaduw, waar ik uit kon zien op het 
water, en mensen observeren. Sommigen vroegen 
of er plaats vrij was en kwamen naast me zitten. Ik 
bewaar nog altijd goede herinneringen aan een 
open gesprek met een Engels echtpaar van in de 
zeventig. Er was belangstelling voor elkaar. Her-

kenning in de gemeenschappelijke interesse voor 
fotografie. Ze deelden hun moeite met de verande-
ringen in de samenleving door inbreng van mensen 
van een andere afkomst en cultuur. Ze vertelden 
waar ze overnachtten en wat hun kinderen deden. 
Toen ze waren opgestaan, hadden ze me spontaan 
de hand gedrukt ter afscheid. 
 
We spraken misschien een 20-30 minuten met el-
kaar, maar ik heb nog dagen lang met een zeker 
heimwee aan hen terug gedacht en deze ontmoe-
ting op een bank aan de kust van Kroatië. Dat was 
voor mij vakantie. Meer hoefde voor dat moment 
niet. Zo zijn er ieder jaar de campinggasten, die hier 
neerstrijken in de buurt van Markelo. Sommigen 
van hen zijn vaste bezoeker in de zondagse 
dienst. Met enkelen heb je kennisgemaakt. Ze zijn 
meer dan zo maar wat onbekende gasten. Ze 
hebben een naam, ze hebben een verhaal. Er is 
herkenning, als ze je bij het uitgaan van de kerk 
weer de hand drukken. Fijn om elkaar weer te 

 

 

zien.
 
Kort geleden kwam ik op internet foto's tegen van 
een man uit Purmerend, een zekere Marco. In zijn 
profiel heeft hij in het Engels geschreven dat we op 
een mooie planeet wonen met veel culturen. Laten 
we daar van genieten. Ik kan me hier helemaal in 
vinden. En ik hoop dat ook u zich daar bij kunt 
aansluiten. Er is niet veel voor nodig om het te 
zien. Een open blik, een open houding. Wat God 

ons mensen geeft is al in heel gewone dingen te 
beleven. Een beetje zonlicht, de zang van vogels, 
een ontmoeting met anderen, een goed gesprek. 
Gewoon contact met de natuur en mensen die op je 
pad komen. Het zit al in het eenvoudige. Je hoeft er 
niet ver voor te zoeken. Het is binnen handbereik. 
Als je er maar de tijd voor neemt en aandacht voor 
ebt.    MD h

Dienst in het dialect 
19 april 10.00 uur 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 19 april, dienst in het dialect 

-Dannenberg 

skamp 
. Dijkstra 

908 

werk 

kman, Diepenheim 

nder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
n, kindernevendienst en zondags-

jkheid heeft, nodigen we uit om te komen en mee te 
zingen of te luisteren naar wat anderen ons te zeg-
gen hebben. In dialect of gewoon Nederlands. Met 
streekverhalen of een bijbels woord. U bent welkom.  
 

skamp 
. Dijkstra 

908 

werk 

kman, Diepenheim 

nder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
n, kindernevendienst en zondags-

jkheid heeft, nodigen we uit om te komen en mee te 
zingen of te luisteren naar wat anderen ons te zeg-
gen hebben. In dialect of gewoon Nederlands. Met 
streekverhalen of een bijbels woord. U bent welkom.  
 

10.00 uur mw. B. Beuving
collecte: diaconie 
 
Vrijdag 24 april, Anholt
19.00 uur ds. M19.00 uur ds. M
collecte:  diaconie collecte:  diaconie 
vervoer: Jennie Wibbelink, tel. 361vervoer: Jennie Wibbelink, tel. 361
  
Zondag 26 april Zondag 26 april 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: missionair collecte: missionair 
  
Zondag 3 mei Zondag 3 mei 
10.00 uur ds. A.F.U. Braa10.00 uur ds. A.F.U. Braa
collecte:  diaconie collecte:  diaconie 
  
Zondag 10 mei, doopdienst Zondag 10 mei, doopdienst 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: algemeen kerkenwerk 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL 

10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: algemeen kerkenwerk 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL 
OO
de allerkleinstede allerkleinste
school voor 4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp 
is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.  
 

school voor 4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp 
is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.  
 
JJEUGDKERK 
Op de derde zondag

EUGDKERK 
Op de derde zondag van de maand is er voor tieners 
van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw 
van 10 tot 11.00 uur.  
 
BIJ DE DIENSTEN 
Anholtskamp: Op 24 april mag blijken in hoeverre 
mij de vrije dagen van half april goed hebben ge-
daan, wanneer ik de zangavond leid. Wie de moge-

 van de maand is er voor tieners 
van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw 
van 10 tot 11.00 uur.  
 
BIJ DE DIENSTEN 
Anholtskamp: Op 24 april mag blijken in hoeverre 
mij de vrije dagen van half april goed hebben ge-
daan, wanneer ik de zangavond leid. Wie de moge-
lili

 
Op 15 maart zijn Anne-Laure Elkink, Bram Timmer 
en Mirthe en Iris de Wilde gedoopt.  
 
Doopdienst: zondag 10 mei verwelkomen we niet al-
leen enkele nieuwe mensen in de kerkenraad of het 

astorale team, maar is er ook gelegenheid tot 
dopen. Wie daaraan deel wil nemen, wordt verzocht 

-Schreurs van de 
oekoekslaan 15 treedt als pastorale medewerkster 

wijk noord. Zij maakt 

gebouw gelegenheid voor ontmoeting bij een 
op koffie of thee. De koster en aanwezige gast-

en u van harte uit om langs te komen. 

illen haar 

mail: martends@wanadoo.nl

p

contact met mij te zoeken, telefoon 361238. De 
eerstvolgende keer is gepland op 28 juni.  
 
Bevestigingsdienst: Luc Kok van de Rijssenseweg 
15 heeft het beroep tot ouderling-kerkrentmeester 
aanvaard. Op zondag 10 mei hopen we hem in zijn 
ambt te bevestigen. Mina Olijdam
K
toe tot het pastorale team van 
haar start in dezelfde kerkdienst.  
 
HUISKAMER VAN DE KERK  
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienst
k
vrouwen nodig
MD 
 
BELIJDENIS 
Op Palmzondag is het in Markelo lang gewoonte 
geweest dat er belijdenis van het geloof werd afge-
legd in de kerk. Soms vragen mensen of er ook weer 
kandidaten zijn. Ik kan antwoorden dat er twee per-
sonen bezig zijn met belijdeniscatechese, aangevuld 
met nog een derde gesprekspartner, die al tot de be-
lijdende leden wordt gerekend. Ik kan er nu aan toe-
voegen, dat op 5 april een lid van onze gemeente 
belijdenis heeft gedaan in de Kandelaar in Holten, 
namelijk Wendy Haas van de Tolweg. Bij gebrek aan 
geïnteresseerde leeftijdgenoten hier in Markelo in 
het jaar dat zij met deze catechese begon, heeft ze 
het enkele jaren in Holten gevolgd. We w
bij deze Gods zegen toewensen. Het getuigt van 
motivatie, wann weest om er-
voor af te reizen te.  
 

t  
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 

eer je bereid bent ge
 naar een buurgemeen

Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 

elefonisch spreekuur:

tel. 361238; e  
vrije dag: maandag 

 
WIJ GEDENKEN 
Op 8 maart overleed Jan Bomans. Hij had last van 
hartklachten en benauwdheid, maar wist er tot dan 
toe steeds doorheen te komen. Dit maal kwam hij er 
in het ziekenhuis niet meer bovenop. Jan werd 79 
jaar. Hij was de jongste van een gezin met negen 
kinderen, van wie de oudste drie uit een eerder hu-
welijk kwamen van moeder. Zijn leven lang heeft hij 
aan de Worsinkweg gewoond, vanaf 16 juli 1960 
samen met zijn vrouw, Annie Wes uit Markvelde. 
Samen met een vrijgezelle broer hebben ze er jaren 
geboerd. De jongste van hun beide zoons heeft de 
boerderij voortgezet. Jan was een man, die er niet 
omheen draaide en die meer met het vee en de 
paarden had dan met het land, de gebouwen en 
machinerie. Verre reizen en lange vakanties waren 
aan hem niet besteed. Thuis zijn was genoeg, of bij-
voorbeeld een kaartje leggen in de buurt. Toen An-
nie problemen met de gezondheid kreeg, hielp hij 
waar nodig mee in de huishouding. De familie is in 
hem een liefhebbende man en zorgzame vader en 
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opa kwijt geraakt, een maatje met wie je de werk-
zaamheden op de boerderij door kon nemen. Aan-
luitend op de uitvaartdienst hebben we hem op de s

Markelose begraafplaats aan God toevertrouwd.  
 
Albert Jan Scholten van de Rijssenseweg was nog 
maar pas met de schrik vrij gekomen op het spoor, 
toen hij met het keren van de auto was vastgelopen 
op de rails, of hij werd getroffen door een beroerte. 
Enkele weken later overleed hij op 9 maart, 83 jaar 
oud. In oktober 2008 was zijn vrouw, Diena Brinkers, 
gestorven in het verpleeghuis in Delden met wie hij 
bijna 57 jaar was getrouwd. Dagelijks had hij haar 
bezocht, en ook erna was hij regelmatig op het 
kerkhof te vinden. Je kon hem ook tegenkomen, 
wanneer hij met de scooter of de tractor weg was. 
En anders zat hij bij goed weer voor bij zijn huis of 
op de viersprong bij de Friezenberg. Hij was een 
echt buitenmens. Albert kwam uit een gezin van vier 
kinderen. In de oorlog was zijn vader bij een razzia 
opgepakt, maar Albert was toen bereid om diens 
plek in te nemen. Hij is begonnen als boerenknecht, 
heeft bij Klumpers op de fabriek gewerkt en ging 
verder op de boerderij van zijn ouders. Daarnaast 
was hij wel op pad voor een slager of hielp bij zijn 
broer in Herike. Naar een feest toe gaan of op va-
kantie hoefde van hem niet zo, maar als het een-
maal zover was, genoot hij er van. In 2001 was het 
spannend na een operatie, maar hij herstelde toen. 
Op 14 maart hebben zijn dochter en zoon, hun part-
ners en kinderen toch eerder afscheid moeten ne-

en dan verwacht. Een zorgzame vader en opa is m
heengegaan. 
 
Na een periode van afnemende gezondheid is op 26 
maart Hermannus Stegeman overleden in zijn kamer 
op de Anholtskamp. Hij kwam van een boerderij aan 
de Rietdijk, erve de Boer, waar hij opgroeide met 
drie broers en twee zussen. Na werk bij verschillen-
de boeren en in de tuin van de notaris, belandde hij 
in de oorlog bij de Todt. In mei 1950 trouwde hij met 
Dina Kooymans, in wie hij een sterke kracht naast 
zich kreeg. Ze werden een zoon en dochter rijker. 
Op een bepaald moment werd het accent van de 
boerderij verlegd van een gemengd bedrijf met koei-
en, zeugen en beren naar zeugen. Op de Eternit is 
er bij gewerkt. Na rugletsel moest hij het rustiger 
aandoen. Herman begon kranten en folders te be-
zorgen. Dat deed hij met veel plezier, want hij fietste 
graag en had tijd voor een praatje. Een ernstige 
aanrijding bij de Poppe beroofde hem in 1997 van 
het leven van zijn vrouw. Hij verwerkte dit verlies 
grotendeels in stilte. Hij kon wel terugzien op fijne 
jaren, en mooie vakanties naar het buitenland. Ge-
nieten kon hij ook van de klein- en achterkleinkinde-
ren. Het was een moeilijke stap om naar een ver-
zorgingshuis te moeten, al was hij wel tevreden met 
zijn plek op de Anholtskamp. Via de kerkradio bleef 
hij verbonden met de zondagse kerkdiensten. In ver-

ouwen op God hebben we zijn lichaam te ruste ge-
laats. 

akt, en wist ik de verschil-
nde hindernissen op de fiets te nemen. De auto 

  

ensen voor de 
ieuwbouwwijk de Esch, de Koemweg en een deel 

laan (even zijde). 

Indien het nodig mocht zijn, kan een beroep 
orden gedaan op Dini Beuving of anders een col-

ail: dinibeuving@yahoo.com 

tr
legd op de Markelose begraafp
 
MET LAARZEN OP BEZOEK 
Vanwege de werkzaamheden in de wijk de Koekoek 
werd er door bewoners van de Göttelaan aangera-

den om bij nat weer de laarzen aan te doen. Dat ad-
vies was niet ten onrechte, al heb ik er persoonlijk 
geen gebruik van gema
le
kon je beter thuislaten.
 
AANVULLING TEAM 
Met de komst van Mina Olijdam-Schreurs van de 
Koekoekslaan zijn de Grotestraat (even nummers), 
de Prinses Irenestraat en de Taets van Amerongen-
straat weer voorzien van een pastoraal medewerk-
ster. Op zondag 10 mei willen we haar verwelkomen 
in ons team. We zoeken nog m
n
van de Koekoeks
 
VRIJE DAGEN 
Van woensdag 15 tot en met dinsdag 21 april neem 
ik vrij. 
w
lega.  
 
Met vriendelijke g  
 

Pastoraal nenberg 

ma. t/m do 8.00 – 9.30 en 18.30 – 19.00 uur 

roeten, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid 
 werker: D. Beuving-Dan

Vennekesweg 10 
Telefonisch spreekuur: 

tel. 263686; em
 
WIJ GEDENKEN 
Op maandag 16 maart herdachten we in de kerk van 
Markelo ds. Egbert Jacob Rietveld. Hij overleed 
thuis aan de Burgemeester Korthals Alteslaan 3 op 
11 maart na een lang ziekbed, waarin hij veel steun 
ondervond van zijn echtgenote Joke en zijn kinde-
ren. Een warme deken van toewijding en liefdevolle 

m theologie studeren 

ng bij zijn gemeenteleden en 

gebeden werd. De dienst werd besloten met de 

zorg die hem dankbaar stemden, tijdens een vaak 
bittere strijd.  
Egbert werd geboren te Meerkerk (ZH) als bakkers-
zoon en ging na het gymnasiu
in Utrecht. Hij was predikant in hart en nieren - do-
minee van de oude stempel.  
Pastoraat liep als een rode draad en een werkwoord 
door zijn ambtsopvatting heen. Ook lang na zijn 
emeritaat kon hij vol vuur vertellen over de wijze 
waarop hij, als velen van zijn tijdgenoten, door weer 
en wind op bezoek gi
hij stukjes van het leven van gemeenteleden in ver-
trouwen mocht delen. 
Egbert Rietveld diende achtereenvolgens Ophemert 
(1951-1958), Markelo (1958-1963), Harderwijk 
(1963-1968) en Terneuzen (1968-1986). Na zijn 
emeritaat kwamen Joke en hij weer terug in Marke-
lo; de plaats waar hij uiteindelijk het langst gewoond 
heeft. De betrokkenheid bij de kerk en het predi-
kantschap is Egbert altijd bijgebleven. Hij als toch 
wel traditioneel predikant vormde met zijn meer ex-
traverte echtgenote Joke een duidelijk team dat el-
kaar aanvulde. Tijdens de dankdienst voor zijn le-
ven, deed het goed om te beleven hoe de kinderen 
elk hun aandeel hadden in wat gezegd, gelezen en 
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woorden van de zegenbede van Aäron, gezegd door 
zoon ds. Egbert Rietveld jr: 'De Here zegene en Hij 

ar 

 de Heer, die hemel en aarde ge-

cht 
ie uit kan gaan van goede herinneringen. DvdB 

STE 

en uit onze gemeente me-

n 

t spreekt! Voor je het 

estane Heer dwars door alles heen 
aanwezig is!

Dini Beuving 

int, 

an 
m tot het leven op te staan.  

erwoordt dit voor mij op ee
onder mooie wijze. 

ed. 

en  
n,  

ver het Koninkrijk van God. 

,  

ie doen wil waar Hij in gelooft. 

en,  

n alles schijnbaar zonder zin. 

n,  
e schande van een kruisdood aan. 

 dragen,  

aas te worden zoals Hij. 
DB) 

ven gemeenten 
 Klein-Azië en het eiland Patmos.  

gheid dan 

ijland, uw ouderling of pastoraal 

 nieuwe jaar op de zondag na Kerst 

behoede u ..."  
Na de dienst brachten wij in besloten kring Egbert 
Rietveld naar zijn laatste rustplaats op de begraaf-
plaats aan de voet van de Hulpe ... het herinnerde 
ons aan woorden uit Psalm 121, die voor het gezin 
Rietveld door de jaren heen zo een belangrijke be-
tekenis hadden en hebben: 'Ik hef mijn ogen op na
de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen?  
Mijn hulp is van
maakt heeft ...'  
Wij wensen Joke Rietveld, de kinderen en kleinkin-
deren Gods nabijheid toe, vergezeld van de kra
d
 
IK HOOL OE VA
Dialectdienst. 
Zondagmorgen 19 april a.s. om 10.00 uur is er in de 
Martinuskerk een kerkdienst in de eigen streektaal 
waaraan een aantal mens
dewerking zal verlenen.  
Liederen en lezingen zijn met medewerking van Ja
Henk Berendsen vertaald in het Maarkels dialect.  
Ik zal mijn best doen om de verkondiging in ’t Maar-
kels te houden. ( Best moeilijk voor iemand die het 
Rijssens en het Sallands dialec
weet is het een mix van alles!) 
Iedereen die de streektaal een warm hart toedraagt 
nodigen wij van harte uit deze dienst bij te wonen 
om in ons eigen dialect met ons mee te zingen en te 
vieren dat de opg

 

 
      Na Pasen 
De haan kraait dat de dag beg
het licht het duister overwint. 
Christus spreekt in het hart ons a
o
 
De dagen rijgen zich aaneen en voor je het weet is 
Pasen 2009 weer voorbij. Na Pasen moeten wij dan 
weer verder met geloofsvragen als: Waar en hoe 
kom ik de Opgestane op het spoor? En welke bete-
kenis heeft het geloof (nog) in mijn leven? Pasen 
roept ons op om bemoedigd in de geestkracht van 
Jezus verder te gaan! Onderstaand gedicht van Mi-
chel van der Plas v n te houden. 

• Gedachtenis: Omdat er soms teleurgestelde 
reacties zijn van families, omdat een overledene 
uit hun kring niet door ons is herdacht, bezinnen 
we ons opnieuw over de huidige regel, die luidt 
dat er pas van een gedachtenis in de kerk en 
het kerkblad sprake is, indien de overledene 
vanuit de kerk wordt begraven of gecremeerd, 
onder leiding van een predikant of kerkelijk wer-
ker. Dat geldt ook voor die gevallen, waarbij een 
betrokken familielid de uitvaart leidt. Enkele 
voorstellen worden gedaan, zoals het idee om 
de verantwoordelijkheid meer te leggen bij de 
betrokken familie. Als zij wel een dergelijke ge-
dachtenis wensen, dienen ze dat aan te geven 
zoals ook nu alleen een geboortebericht wordt 

w
 
       Hij had de mo
Hij had de moed;  
de moed om zich met zachte kracht
te weren tegen aardse machte
te spreken onder barre spot  
o
 
Hij had de moed  
om van zijn Vader te getuigen,  
om voor geen botte kop te buigen
een man met opgeheven hoofd  
d
 
 

Hij had de moed, Jezus,  
om trouw te laten blijken,  
om met zijn dwaasheid af te wijk
zelfs tegen schriftgeleerden in,  
e
 
Hij had de moed,  
Hij wou desnoods zijn jonge leven  
met liefde voor zijn waarheid geven,  
Hij durfde, om recht voor God te staa
d
 
God, wat een moed,  
en wat een moed om ons te vragen  
zijn weg te gaan, zijn kruis te
Hem na te leven, vogelvrij,  
een dw
 (
 
Vakantie 
Van 22 april tot en met 2 mei maak ik met gemeen-
teleden uit de Open Hof gemeente in Rijssen en an-
deren een Bijbelse reis naar Turkije. We beginnen in 
Istanbul en bezoeken daarna de ze
in
 
Mocht het nodig zijn tijdens mijn afwezi
kunt u contact opnemen met ds. Dijkstra, 
Hermien N
bezoeker.  
 

Kerkenraad 
VERSLAG VERGADERING VAN 4 MAART: 
• Avond- en oudejaarsdienst: De zeer geringe 

opkomst bij de avonddienst in januari is voor de 
kerkenraad aanleiding om te stoppen met deze 
diensten. Enkele jaren geleden waren we ermee 
begonnen op verzoek van een aantal leden. Die 
behoefte wordt kennelijk onvoldoende breed ge-
dragen. Nadat we de gedachtenis van overleden 
gemeenteleden hebben verplaatst van de oude-
jaarsdienst naar de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar is de opkomst van de middagdienst 
van 31 december sterk achteruit gegaan. We 
besluiten bij meerderheid van stemmen om ook 
deze dienst af te schaffen en de bezinning op 
het oude en
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geplaatst, indien de ouders ons daarvan in ken-
nis stellen. We komen er na de zomer op terug, 
zodat ieder er nog eens voor zichzelf over na 

beroep tot ouderling-kerk-

van een beleidsplan voor 

t geval een dergelij-

nd lid worden opgenomen in 

prikbord in het dienstgebouw 
bekend te maken. 

wordt door sommigen een project-

 ouderling-kerkrentmeester worden be-

w ingekomenen 

de in de Algemene Classicale Vergader
MD 

epresenteerd, zodra deze vorm heb-

len worden meegenomen in 

ing en besluitvorming niet te lang uit te stellen. MD 

gen, nog te zien 

bijna alle 

 waardoor nieuwe besteld moesten 

en de 

kan denken. 
• Ambtsdragers: Luc Kok van de Rijssenseweg 

15 aanvaardt zijn 
rentmeester.  

• Beleidsplan: Op enkele data in april en mei zal 
een kleine kring van kerkenraadsleden bezig 
zijn met het uitwerken 
de komende vier jaar. 

• Mariakapel: Er is een verzoek om een bijdrage 
te leveren aan de inwijding en het beheer van 
de Mariakapel op de Hulpe. We vinden dat niet 
passen in onze protestantse traditie en besluiten 
af te zien van actieve betrokkenheid. Het plaat-
sen van deze kapel is naar ons idee allereerst 
ingegeven door het motief om het toerisme in 
onze streek te stimuleren. Religieuze motieven 
zijn er pas later bij gekomen, toen een groep 
van vooral rooms-katholieke gelovigen meer met 
deze kapel wilden doen. In een gesprek met 
pastor Huisman heeft ondergetekende toege-
licht, dat hij zelf hoogstens als belangstellende 
gast aanwezig zal zijn, in he
ke wijding zal plaatsvinden. 

• Belijdenis: Wendy Haas doet op 5 april belijde-
nis van haar geloof in de Kandelaar in Holten, 
omdat ze daar catechese heeft gevolgd. Ze wil 
graag als belijde
onze gemeente. 

• Contact met gemeenteleden in verpleeghuis: 
Naar een idee van Dini Beuving om verpleegden 
een kaart te sturen of bezoek te brengen, besluit 
de kerkenraad om de namen van gemeentele-
den, die in een verpleeghuis verblijven met hun 
instemming op het 

 
VERGADERING VAN 1 APRIL: 
• Evaluatie kerkdiensten: In Elsen zullen we in 

het vervolg de geluidsinstallatie gebruiken. De 
bijdrage van de kinderen was slecht te verstaan 
geweest. Met biddag was het goed bezet, terwijl 
er geen uitnodigingen waren bezorgd. In de tijd 
voor Pasen 
lied gemist. 

• Pastoraat, ambtsdragers: Mina Olijdam-
Schreurs komt erbij als pastorale medewerkster. 
Op 10 mei zal ze officieel haar start maken in de 
kerkdienst. Als er geen gegronde bezwaren 
worden ingebracht, zal dan ook Luc Kok in zijn 
ambt van
vestigd. 

• Gemeentegids: De bestaande gemeentegids is 
gedateerd. We zijn sowieso door de voorraad 
heen. Het voorstel wordt gedaan om deze te 
vernieuwen. Met name voor nieu
biedt dit waardevolle informatie. 

• Classis: Henk Zomer stelt zich beschikbaar om 
afgevaardigde te worden van de classis En-
sche ing. Werkzaamheden die nog gedaan moeten worden: 

- De bestrating achter de palen aanpassen 
 

LITURGISCH CENTRUM 
Misschien hebben sommigen er op radio Reggestad 
al van gehoord, toen Gerard van Bolhuis een toe-
lichting gaf op de plannen tot vernieuwing van het li-
turgisch centrum. Maar op 3 en 24 maart zijn de 
eerste van vier geplande bijeenkomsten geweest 
van de liturgische commissie. In deze groep zitten 
Bram de Boer, Gerard van Bolhuis, ds. Marten 
Dijkstra, Diny Eggink, Getty Eggink, Hendrik Kotte-
lenberg, Ton Oostdijk, Janet Pinkert, Gerda Vos-
kamp en Diny Wevers. Als architect is Pim van Dijk 
aangetrokken. Hij is deskundig op het gebied van de 
inrichting van kerken. Met hem ontwikkelen we 
plannen om het liturgisch centrum aan te pakken. 
De aanzet is al in november 2004 gegeven, toen er 
binnen de toenmalige kerkenraad stemmen opgin-
gen om de sfeer voor in de kerk te verbeteren. Op 
de gemeenteavond van 20 februari 2007 is een 
voorstel besproken, dat door architect Hans Horsting 
is ontwikkeld, waarbij het klankbord en achterkant 
van de kansel worden afgehaald, en er met kleur-
vlakken achter in de kerk wordt gewerkt. Waartoe de 
huidige besprekingen leiden, is nog niet bekend. Het 
spreekt vanzelf dat deze wederom aan de gemeente 
zullen worden g
ben gekregen.  
Naast de behoefte tot vernieuwing van de inrichting 
van de kerk spelen er ook andere motieven een rol. 
Er worden hogere eisen gesteld aan brandpreventie. 
Er kunnen 450 mensen in de kerk, maar er mogen 
er volgens toepassing van de huidige regels eigen-
lijk maar 270 in. Om de capaciteit weer te vergroten 
zal er meer ruimte moeten worden gecreëerd om uit 
de kerk te kunnen komen. Een mogelijkheid daartoe 
is om aan de straatkant weer een doorgang te ma-
ken. Dit soort maatrege
de nieuwe plannen.  
Ten slotte is er nog een financieel aspect. Er is een 
tienjarig onderhoudsplan van de kerk. Om in aan-
merking te komen voor subsidies zullen bepaalde 
aanpassingen tijdig moeten worden gedaan. Dat is 
een extra motivatie om nu verder te gaan en plan-
n
 

Kerkrentmeesters 
 
10 JARIGONDERHOUDSPLAN KERK. 
Zoals u hebt kunnen zien zijn er eind vorig jaar 
werkzaamheden uitgevoerd rond de kerk. Stukken 
Bentheimerzandsteen zijn vervan
als lichte plekken in de kerkmuur. 
Van de consistorie zijn stukken kozijn vervangen en 
er is nieuw glas gezet. De deur is verbeterd en de 
onderdorpel is vervangen. De kerkpalen zijn wegge-
haald en voor de kerst zouden de nieuwe hardste-
nen palen geplaatst worden. Helaas is de container 
met de palen erin verongelukt, waardoor 
palen waren beschadigd. Deze zijn niet  
geaccepteerd
worden.  

palen plaatsen met de stangen er tussen. 
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- Het nodige schilderwerk aan de kerk; dit betreft 

 nog geschilderd worden  g geschilderd worden  
de onderrand die donker is. 

- De consistorie moet
en de instap vi d. 

et vriendelijke groet,  

  

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

en de instap vi d. 
et vriendelijke groet,  

  

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

a de consistoriedeur verkleina de consistoriedeur verklein
MM

De Onderhoudscommissie  De Onderhoudscommissie  
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16 april   Werken met mozaïek 
14 mei  k 

etje vindt het vast leuk om ook een 
eer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe 

meer………………… 
 

 Verder werken met mozaïe
 

Groetjes Janet, Dewi en Hettie 
 
Je vriendje of vriendinn
k
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6 april   Vrolijke vogels 

ke en Margot 

t de voorbereidingen. Boodschappen 

tellen maar ja... we 

en gekomen en dat er zelfs zo-

 
en die voor het open 

wam vertellen dat hij helemaal ver-

 kleurplaten getoond werden zo-

 

illen schrijven maar ja.... Dat zullen we moe-
n bewaren tot de volgende uitgave van het kerk-

 vindt plaats onder kerktijd en wordt geleid 

 

ngeren.  
dereen is altijd van harte welkom om eens op een 

zondagmorgen la  
 

N VERENIGING. 

gt bekende meezingers en ontroerende 
s 

ze gezellige, 
ntspannende avond aanwezig zullen zijn 

e groet het bestuur H.V.V.  

 07.45 uur  klaar om te vertrekken 

 

1
14 mei   Creatief met textielstiften 
 
 Groetjes Joanne, Madie
 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
Op het moment dat we dit stukje in moeten leveren, 
hebben we het paasontbijt nog voor ons en zijn we 
volop druk me
doen, tafel dekken en niet te vergeten.. heel veel ei-
eren koken!!! 
We hadden het heel leuk gevonden wanneer we hier 
iets over hadden kunnen ver

hebben het nog niet gehad dus dat wordt moeilijk. 
Zo hadden we graag verteld... 
.... dat er ook dit jaar weer heel veel mensen naar 
het paasontbijt war
veel mensen waren dat we ook tafels op de gang 
hadden gedekt. 
..... dat de kinderen dit jaar een heel vrolijk liedje in-
gestudeerd hadden over het licht van Pasen 
.... dat er twee vrouwen war
graf zaten en die mijmerden over de wonderen wel-
ke Jezus had verricht. 
.... dat er een bruid voorbij kwam die vertelde dat 
Jezus op haar bruiloft water in wijn had veranderd.  
.... dat een man k
lamd was geweest maar naar een bezoek van Jezus 
weer kon lopen. 
.... dat er prachtige
dat ook de aller kleinsten aan tafel mee de verhalen 
konden begrijpen. 
.... dat de mensen na afloop van het ontbijt symbo-
lisch het licht van Pasen meekregen in een mooi 
doosje die door de kinderen prachtig waren versierd. 
Zoals gezegd... daar hadden we graag dit stukje 
over w
te
blad. 
 
JEUGDKERK 
Elke derde zondag van de maand is er jeugdkerk 
voor jongeren van 12 tot 16 jaar.  
Dit uur
door vrijwilligers in het dienstgebouw tegenover de 
kerk.   
We behandelen maatschappelijke, actuele en bijbel-
se thema’s door middel van spel, discussie of soms
een film. Onze jeugdkerk bestaat nu drie jaar en we 
hebben een deelname van gemiddeld 10 jo
Ie

ngs (binnen) te komen.

Algemeen 
 
HERVORMDE VROUWE

Waar:  Dienstgebouw 

o
keer 

Wanneer? Zie onderstaand 
                   programma 

Hoe laat?    Van 18.30 uur 
                   t t 19.30 uur 
Onkosten: € 0,75 per 

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat?    Van 18.30 uur 
                   t t 19.30 uur o
Onkosten: € 0,75 per Op donderdag 23 april a.s. is de slotavond van de 

H.V.V. van dit seizoen. 
De heer Geert Nijenhuis uit Hengelo maakt  deze 
avond “een nostalgische reis” met ons, terug in de 
tijd. Hij zin

keer 
Wanneer? Zie onderstaand  
                   programma 

luisterliedjes o.a. van Toon Hermans en van Fran
Halsema.  
Enkele dames zullen een gedicht voorlezen. 
We beginnen om 20.00 uur. 
Wij hopen dat veel dames op de
o
Vriendelijk
 
REISJE  
Ons jaarlijkse reisje  is op donderdag 7 mei a.s.  
De bus staat om
vanaf  “Het Beaufortplein” naar de plaats Ridderkerk 
in Zuid Holland  
We brengen een bezoek aan Chocolade atelier Van
Noppen in Ridderkerk. 
Hier staat de koffie met wat lekkers voor ons klaar. 
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We kijken Chocolatier Frits van Noppen op de vin-
gers, die aan de slag gaat met vorm- en mouleer-
bonbons en chocolade figuren. Daarnaast leren wij 
waar chocolade vandaan komt, hoe het  gemaakt en 
verwerkt wordt. Dit atelier maakt al ruim tien jaar 
een breed assortiment aan chocolade relatiege-
schenken en delicatessen. Wij kunnen dan ter plek-
ke de kwaliteit keuren. Zo vers heeft u nog nooit een 

volgen onze reis naar De Lier, de plaats waar 
-

ekerij van Teun van 

. Hier sluiten we onze reis af met een diner. We 
n Marke-

 25 april. 
vond of telefonisch bij 

eidy ter Haar tel: 0547 361733  

Foto van de show van toga’s tijdens de avond van 18 
maart 

bonbon geproefd! Ook is er de mogelijkheid om te 
winkelen in de cadeaushop.  
We ver
Ds Henk Overdijk en zijn vrouw Els naar toe zijn ge
gaan. 
Hier aangekomen gebruiken we een broodmaaltijd. 
Mevrouw Riet Post leidt ons rond in de Domkerk.   
We nemen een kijkje bij de  kw
den Berg. Zijn kassen zullen dan vol staan met ver-
schillende soorten geraniums  
Om de “avondspits” te vermijden rijden we naar het 
Fletcher Hotel Restaurant Carlton in Naaldwijk, dit 
ligt strategisch in de verkeersluwte van het West-
land
hopen om ongeveer 21.00 uur terug te zijn i
lo. 
U kunt zich hiervoor opgeven t/m
Dit kan op de verenigingsa
L
Graag bij opgave betalen.   
 

 
 
MARKELO’S KERKKOOR 
Samen zingen is en blijft leuk. 
Even een korte samenvatting van onze activiteiten 
voor de komende ti ejd. Zondag 12 april op 1  paas-

 stichting Dark & Light 

j op 13 septem-

. 

t 22.00 uur. 
om gerust eens meedoen want, samen zingen is 
o leuk en blijft leuk. 

 
 

dag verlenen wij onze medewerking in de eredienst 
in de Martinuskerk. 
Vrijdag 24 april vindt er in de kerk een benefietcon-
cert plaats ten bate van de
Blind Care waar meerdere koren uit Markelo hun 
medewerking aan verlenen. 
Ons koor zal ook een aantal liederen ten gehore 
brengen. Na de zomerstop zullen wi
ber onze medewerking verlenen in de eredienst van 
het verpleeghuis Eugeria in Almelo
Iedere maandagavond repeteren wij in het dienstge-
bouw van 20.00 uur to
K
z
 

       INFO BERICHTEN  
 
Door het Ned. Bijbelgenootschap worden periodiek 
aan leden van de werkgroep en belangstellenden de 
z.g. Info-berichten digitaal toegezonden. 
Deze nieuwsberichten zijn voortaan ook te vinden 
op www.bijbelgenootschap.nl onder het kopje ‘Pers-
berichten’. 
Onderstaand vindt u een samenvatting van de re-
cent 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 
Revisie van De Nieuwe Bijbelvertaling 
Het doel is de vertaling waar nodig op detailniveau 
te verbeteren, zonder de opzet van de vertaling te 
wijzigen. De bestaande vertaalprincipes en -regels 
blijven gehandhaafd en ook het oorspronkelijke ka-
rakter van de NBV als ‘brontekstgetrouwe en doel-
taalgerichte’ bijbelvertaling blijft bewaard. 
 
Proef Bijbel in  gewone Taal 
Uit onderzoek blijkt dat bijna 30% van de volwassen 
Nederlanders te weinig leesvaardigheid heeft om de 
Bijbel zelfstandig te kunnen lezen en te begrijpen.  
Het NBG werkt daarom aan een ’Bijbel in Gewone 
Taal’. 
 
Thema Bijbel10daagse 2009: Verhalencaravaan  
Van  23 oktober tot  2 november 2009 wordt voor de 
vijfde keer de Bijbel10daagse   gehouden. De Natio-
nale Bijbelzondag valt op 25 oktober . 
 
Kijkbijbel voor kinderen in Cuba en Rwanda  
De bekende Kijkbijbel met illustraties van Kees de 
Kort is er sinds enige tijd ook in het Spaans en het 
Kinyarwanda. De bijbels worden verspreid in respec-
tievelijk Cuba en Rwanda. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zorgde 
ervoor dat de Kijkbijbel vertaald en gedrukt kon wor-
den. 
 
Palestijns Bijbelgenootschap helpt kinderen in 
oorlogsgebieden    
Het belangrijkste doel van het Palestijns Bijbelge-
nootschap is de kinderen in de  Palestijnse gebieden 
te bereiken met een boodschap van hoop en liefde, 
 
Een woord van bevrijding voor Burundese ge-
vangenen   
Het bijbelgenootschap van Burundi werkt samen met 
mensen die humanitaire hulp bieden aan Burundese 
gevangenen. Bij voedsel voor het lichaam geeft het 
bijbelgenootschap voedsel voor de geest. 
 
Aan het werk in de Golf  
Vele duizenden mannen en vrouwen trekken naar 
het Midden-Oosten: Libanon, Qatar, Dubai waar veel 
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geld en werk is om daar te werken als gastarbeider. 
Het NBG steunt projecten, waarin wordt omgezien 
naar deze mensen. 
 
Project Baboesjka levert ruim 7 ton op 
In 2007 startte het Nederlands Bijbelgenootschap 
met het buitenlandproject Baboesjka en zamelde 
geld in voor bijbelwerk in Oost-Europa. In totaal 
bracht dit project (netto) € 741.557,73 op.  
In de doopdienst van 28 oktober 2007 in onze Marti-
nuskerk is destijds de uitgangscollecte bestemd voor 
dit project. De collecte bracht toen het mooie bedrag 
van € 302,- op. 
 
Door het NBG kon voor  het bijbelwerk in Oost-
Europa het volgende  worden gerealiseerd: 
- Negen boeken uit het Oude Testament konden ver-
taald worden in het Yakut. Ter ondersteuning van de 
vertalers is een computer (en software) gekocht en 
zijn er cursussen gegeven. 
- In Siberië zijn 31.348 bijbelboekjes uitgedeeld aan 
zeer arme mensen. 
- In Armenië zijn er zomerkampen gehouden voor 
kinderen (waaronder veel weeskinderen en gehan-
dicapte kinderen). Daar werden bijbelboekjes uitge-
deeld en werd uit de Bijbel verteld door middel van 
een poppenspel. Ongeveer 2000 kinderen namen 
deel aan de diverse programma's. 
- Op veel scholen in Oekraïne konden bijbellessen 
worden gegeven en werden er bijbelboekjes uitge-
deeld. 
- Vijfhonderd mensen in Armenië werden bereikt met 
een bijbelgedeelte in braille. 
- In Azerbeijan zijn audiocassettes en boekjes met 
bijbelverhalen geproduceerd. Ook werden er in twin-
tig vluchtelingenkampen bijbelse concerten gege-
ven. 
Het buitenlandproject voor 2008/2009 (China) is nog 
in volle gang; ook dit project loopt goed. In septem-
ber start het nieuwe landenproject over Zuid-
Amerika. 

Werkgroep NBG Markelo.  

 
maandag 13 april Marcus 16:9-20 
dinsdag 14 april Romeinen 6:1-14 
woensdag 15 april Romeinen 6:15-23 
donderdag 16 april Romeinen 7:1-6 
vrijdag 17 april Romeinen 7:7-12 
zaterdag 18 april Romeinen 7:13-25 
zondag 19 april Psalm 133 
maandag 20 april Handelingen 2:43-3:10 
dinsdag 21 april Handelingen 3:11-26 
woensdag 22 april Handelingen 4:1-12 
donderdag 23 april Handelingen 4:13-22 
vrijdag 24 april Handelingen 4:23-31 
zaterdag 25 april Handelingen 4:32-5:11 
zondag 26 april Psalm 4 
maandag 27 april Ezechiël 34,1-10 
dinsdag 28 april Ezechiël 34,11-22 
woensdag 29 april Ezechiël 34,23-31 

donderdag 30 april Psalm 66 
vrijdag 1 mei Handelingen 6:1-15 
zaterdag 2 mei Handelingen 7:1-16 
zondag 3 mei Handelingen 7:17-34 
maandag 4 mei Handelingen 7:35-43 
dinsdag 5 mei Handelingen 7:44-8:1a 
woensdag 6 mei Psalm 65 
donderdag 7 mei Ezechiël 35:1-10 
vrijdag 8 mei Ezechiël 35:11-15  
zaterdag 9 mei Ezechiël 36:1-7 
zondag 10 mei Ezechiël 36:8-15 
maandag 11 mei Ezechiël 36:16-21 
dinsdag 12 mei Ezechiël 36:22-32 
woensdag 13 mei Ezechiël 36:33-38 

 
OPEN KERK DAGEN 2009 
De OPENKERK dagen zullen dit jaar weer gehou-
den worden op zes donderdagochtenden in de va-
kantieperiode. De data zijn: 16, 23 en 30 juli en 6, 
13 en 20 augustus. 
Het thema voor dit jaar is: “Kunst in de kerk”.  
Bij kunst denken we bv aan: schilderkunst, bloem-
sierkunst, houtsnij- en beeldhouwkunst, glas-in-lood 
ramen. 
Hoe en wat is nog een verrassing maar u kunt er 
zeker van zijn dat er veel te zien is! 
Denkt u: ik heb ook wel kunst thuis wat met de kerk 
te maken heeft en dat wil ik wel laten zien in de 
kerk, neem dan even contact op met één van onder-
staande personen. 
Los van de openkerk dagen, maar wel aansluitend 
aan het thema, zal er een workshop “symbolisch 
bloemschikken” worden gehouden op 21 april in het 
dienstgebouw om 20.00 uur. Er zijn plannen om tot 
een groep van mensen te komen die af en toe bij 
speciale diensten een liturgische bloemschikking wil-
len maken in de Martinuskerk. 
Informatie hierover volgt na Pasen. 
Voor inlichtingen of vragen kunt u bellen met: 
 Hermien Nijland  tel.361952 
 Jacqueline Gootjes  tel 362536 
 Diny Compagner  tel 362140 
 
Om te zien wat we bedoelen kunt u eens kijken op 
het internet naar: http://www.pkn-diepenheim.nl en 
dan via het menu naar fotoalbum – bloemschikkin-
gen.  

Bloemschikking Pasen 2008 met narcissen als trompetten op 
de muur die aankondigen dat Christus is opgestaan. 
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Voorbede gevraagd. 
Mensen die al langer te maken hebben met armoe-
de en werkloosheid beschikken niet over reserves 
om financiële tegenvallers op te vangen. De ernst 
van armoede laat volgens het laatste Armoedebe-
richt 2008 van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek en het Sociaal Cultureel Planbureau zien dat 
mensen met een laag inkomen 100 euro gemiddeld 
per maand tekort komen. Er is bij de landelijke over-
heid op aangedrongen kwetsbare groepen in onze 
samenleving te ontzien bij nieuwe maatregelen. 
ZWO vraagt u om te bidden voor mensen onder ons 
en om ons heen die zich onzeker voelen over hun 
situatie vanwege de vele berichten over de recessie 
en in het bijzonder voor hen die te maken hebben 
met negatieve veranderingen in hun werksituatie.  
 
Heer, wees bij mensen die al langer leven in een si-
tuatie van armoede en werkloosheid en geen kans 
krijgen om daar uit komen. Help ons om samen met 
hen nieuw perspectief te vinden. Help ons om sa-
men met hen armoede in ons land te bestrijden. 
 
Spaar postzegels en kaarten voor de zending 
Meer dan € 40.000 in 2008. 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele 
vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld. Zo 
ook in onze eigen gemeente. Grote vrachten post-
zegels en kaarten zijn zorgvuldig uitgezocht en men 
heeft naar de beste manier gezocht om deze post-
zegels en kaarten om te zetten in klinkende munt.  
In 2008 was € 27.647,55 afkomstig van de inzame-
ling van kaarten en € 13.115,00 van de inzameling 
van postzegels. Tachtig procent van de totale op-
brengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk 
in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde 
Zendingsbond (de zendingsorganisatie met Gere-
formeerde Bonds signatuur). 
Misschien hebt u zelfs nog hele oude kaarten of 

postzegels in de kast 
liggen? Maar hoe 
weet of u deze ge-
schikt zijn voor de in-
zamelingsactie? 
Vooropgesteld kan 
worden, dat alle 
postzegels en enve-
loppen met een post-
zegel van harte wel-

kom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten en dubbele 
vouwkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter en-
kele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden 
voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de 
postzegels en kaarten: 
1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbe-

schadigd mogelijk zijn, zowel degene met als 
zonder postzegel.  

2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom 
extra gewenst.  

3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk he-
laas weinig op.  

4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra 
geld op, zoals (van):  

• Anton Pieck  
• Rien Poortvliet  
• Rie Kramer  
• Marjolein Bastin  
• Anne Geddes  
• Unicef  
• Removos (mond en voetschilders)  
• Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hart-

je achterop),  
• De Koninklijke Nederlandse Reddings-

maatschappij  
• Geboortekaartjes  
• Bloemenkaarten 

Maar verder zijn alle kaarten waarvan u denkt dat ze 
gespaard kunnen worden welkom.  
 
GIFTEN BLOEMENDIENST 
Mw. E. € 10 / Mw. W. € 10 / Hr. M. € 5 / Hr. P. € 10 
/Mw. E.S. € 5 / Mw. S.O. € 10 
 
RAAD VAN KERKEN - GOOR 
Lezing en discussie in de Klokkenkamp 
Hofkerk – Diepenheimseweg 2 - Goor 
 
Woensdag 22 april 2009 
om 20.00 uur 
 
Toegang vrij. 
Wel kunt u een vrije gift 
geven voor de Raad van 
Kerken. 
Het boek is verkrijgbaar bij 
Bruna Herman te Goor. 
 
Deze lezing is een initiatief 
van de Raad van Kerken 
Goor 
 
 
 
EVANGELISCH WERKVERBAND 

Honderden mensen komen het 
weekend van 17 – 19 april naar 
conferentieoord de Betteld voor 
het grote vernieuwingsfestival 
van het Evangelisch Werkver-
band met het thema ‘Heilige God 
– toegewijd volk’.  

U hebt het voorrecht om niet te ver van Zelhem van-
daan te wonen! Dat maakt het makkelijk om de losse 
onderdelen van het festival te bezoeken zon-der du-
re overnachtingkosten. 
Graag nodig ik u dan ook uit om één of meerdere 
onderdelen van het festival mee te maken. U kunt 
kiezen uit: 
- Vrijdagavond 17 april 20 uur: Concert van Kees 

Kraayenoord en band; toegangsprijs € 12,50. 
- Zaterdag 18 april van 10-16 uur: Hoogtepunt 

van het festival met programma’s voor het hele 
gezin: kinderen gratis; volwassenen € 10,00 p.p. 
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NB   - Zaterdag 18 april 20 uur: Optreden van thea-
ter/mimegroep ‘No more lies’. Toegangsprijs € 
7,50 

Donaties, om dit ook in toekomst voort te kunnen 
zetten, zijn van harte welkom op ING-rekening 
3731060 t.n.v. Arbeidspastoraat Twente ‘Even Bij-
tanken’. 

- Wij sluiten het festival op zondagmorgen af met 
een bijeenkomst om 10 uur met het koor Bene-
diction o.l.v. André Bijleveld.   

KERKLOKAAL We zouden het een voorrecht vinden om u op één of 
meerdere van deze activiteiten te mogen begroeten. 
Maar niet alleen u bent welkom, ook de leden van 
uw Bijbelkring, groeigroep, gemeente, enzovoorts. 

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. Om de inschrijving zo soepel mogelijk te laten verlo-

pen, stellen we het op prijs als u zich vooraf opgeeft 
via www.ewv.nl. 

De herhaling van de uitzending is iedere zondag-
morgen van 09.00 uur – 10.00 uur. 
Redactieadres:  Mevrouw R. Wibbelink Maar ook op de dag zelf kunt u zich nog aanmelden. 

   Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.  
Tel: 0547-261937 Shaloom, 
 Ds. Hans Eschbach, 

ZALENVERHUUR 
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Evangelisch Werkverband, 
   Waar? Dienstgebouw Eendrachtstraat 33, 
   Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten / 3784 KA Terschuur. 

workshops Tel. 0342 - 460010 
  Aantal 5 tot 150 personen Email: eschbach@ewv.nl 
    Info Jeroen Noltus Website: www.ewv.nl 
  Tel. 363890  
    Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl WEEKEND ‘EVEN BIJTANKEN’ 
 Vrijdag 26 juni t/m zondag 28 juni 2009 

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, 
biedt de projectgroep ‘Even Bijtanken’ de mogelijk-
heid om een weekend lang niet aan geld en andere 
sores te hoeven denken. Het weekend vindt plaats 
in het klooster Frenswegen te Nordhorn. Nét over de 
grens bij Hardenberg. Vanaf het station Hengelo 
gaan de deelnemers vrijdagmiddag 16.00 uur met 
een dubbeldekker naar Frenswegen. Het weekend 
wordt van het begin tot het einde geheel verzorgd. 
Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan ver-
bonden. 

 
 
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. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238 
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439 
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 11 mei   
2009. 
Inleveren kopij vóór vrijdag  1 mei  2009 liefst via  
E-mail:    kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
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 
E-mail:   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 

 
Iets over het programma: ’s avonds is er een bingo-
avond met voor iedereen een prijs met aansluitend 
voor de jongeren een spelletjesavond en optreden 
van een muziekgroep. Op zaterdag gaat de reis naar 
een attractiepark en op zondagmorgen een kerk-
dienst met daarna een puzzelwandeltocht in de 
prachtige omgeving met extra speelactiviteiten voor 
de kinderen. Het weekend wordt afgesloten met een 
warm en koud buffet, waarna dan de dubbeldekker 
weer naar Hengelo vertrekt (aankomst in Hengelo 
plm. 16.00 uur). 
De ervaring leert dat vooral mensen met (nog) 
thuiswonende kinderen, die van een uitkering moe-
ten zien rond te komen en in feite niet met vakantie 
kunnen gaan, zich aanmelden. Er kunnen maximaal 
95 mensen deelnemen en de datum van binnen-
komst van het opgavenformulier is mee bepalend of 
iemand mee kan gaan.  
Dus snelle actie is gewenst!  
 
Namens de projectgroep ‘Even Bijtanken’ van  
Stichting Arbeidspastoraat Twente, 
Jan Mekelenkamp, Glimworm 2, 7559 DC Hengelo,  
tel. 074-2430093,  
E-mail: jan.mekelenkamp@12move.nl 
 
  

http://www.ewv.nl/
mailto:eschbach@ewv.nl
http://www.ewv.nl/
mailto:jan.mekelenkamp@12move.nl
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