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KERSTFEEST 2009 
Ik / wij kijken er nu al naar uit……. 
Ik / wij zien er nu al tegenop…….. 
Het feest van Kerst is het feest van een geboorte. Niet 
zomaar een geboorte zoals we die in de familie of in de 
buurt om ons heen bij gelegenheid wel meemaken. Nee, 
Kerst is het feest van een bijzondere geboorte, de ge-
boorte van Jezus de Messias. Het is niet een geboorte 
die zal plaatsvinden in 2009, maar die al meer dan 20 
eeuwen geleden is gebeurd. Dan moet het wel een heel 
bijzondere geboorte zijn geweest als het nu onze kalen-
der nog weet te bepalen. Het belang van dit gebeuren 
zal wel heel ingrijpend zijn; als de economie 2 dagen stil 
wordt gezet zodat mensen feest kunnen vieren, als de 
wapens in de oorlog 2 dagen stil staan en wereldleiders 
oproepen om stil te zijn, naar elkaar te luisteren en te 
horen naar een boodschap van vrede. 
Toch kun je je ook afvragen of men, ook na 20 eeuwen 
christendom, nog wel weet om welke bijzondere geboor-
te het gaat op het feest van Kerst. 
Of, kijken we alleen maar uit naar het Kerstfeest, omdat 
we dan een paar dagen vrij hebben om uit te rusten van 
een baan die eigenlijk te veel van ons vraagt aan ar-
beidsinzet en te veel stress met zich brengt. Is Kerst 
geworden tot even stil zijn en tijd hebben voor elkaar, 
het gezin en de familie, in een samenleving die holt van 
de ene verplichting naar de andere vrijetijdsbesteding. 
Of zien we alleen maar tegen het Kerstfeest op omdat 
de stilte van de Kerstdagen nog klemmender is dan de 
stilte op alle andere dagen van het jaar. Bijvoorbeeld 
omdat de economische recessie of de beperking in ei-
gen mogelijkheden als gevolg had, dat er geen werk is, 
dit jaar niet en misschien wel al vele jaren. Is Kerst pijn-
lijk beseffen dat als je niet mee kunt doen in de voort-
gang van de economie, je dan al gauw aan de kant staat 
en helemaal niet meer mee doet. 
Of, kijken we alleen maar uit naar het Kerstfeest om de 
vele cadeaus die we elkaar geven om zo de economie 
draaiende te houden en onze eigen behoefte aan luxe 
en meer te bevredigen. Kijken we nu al uit naar het 
heerlijke kerstdiner samen met familie in een goede, in-
tieme sfeer. 
Of, zien we alleen maar tegen het Kerstfeest op, omdat 
alleen vieren geen vieren is en Kerst een tijd is van pijn-
lijk herinnerd worden aan kinderen, die er nooit waren of 
te ver weg wonen om te komen, of omdat ze ook dit jaar 
weer niet komen. Zien we tegen Kerst op om de lege 
plek aan de tafel of om een bijna lege tafel, omdat het 
geld op is en er niet eens genoeg is voor een gewone 
dag. 
Of…We zien er tegenop, we kijken er naar uit. 

Maar,… of we willen of niet, ook dit jaar wordt het weer 
Kerst en staan wij stil bij de geboorte van het kerstkind 
in de stal te Bethlehem. 
Want, hoe ons leven er uit ziet en wat we meemaken, 
allemaal hebben we behoefte aan stilte en inkeer. 
Een moment om na te denken over onszelf en elkaar en 
over Hem die de wereld in zijn Hand gevat houdt. 
We zoeken allemaal de stilte van de nacht en zingen 
 
Stille nacht, heilige nacht! 

U kent het vervolg vast wel….. 
 

De geboorte van 
een kind maakt stil. 
De geboorte van het 
Christuskind maakt 
ons in de Kerstnacht 
telkens weer stil – 
stil om de nabijheid 
van God in dit Kind. 
Dit Kind, dat in de 
kribbe ligt is een bij-
zonder kind – van 
Godswege. 

Om stil naar te kijken. 
Om blij van te worden. 
Wat doet Hij dan?.........Niets. 
Hij is er alleen maar. Voor jou, voor mij. 
Hij ligt er alleen maar. Voor jou, voor mij, voor ons 
allemaal. 
Hij is die Hij is. 
Hij is zoals God er wil zijn voor ons: Ik ben die Ik ben. 
 
Bij de kribbe van Bethlehem kunnen we alleen maar stil 
worden, stil van verwondering. Gewoon, om een God 
die er voor kiest zo dicht bij mensen te zijn dat Hij zijn 
Zoon gegeven heeft als mens onder de mensen, 
gewoon mens en toch heel bijzonder.  
Hoe kan ik dat bijzondere ervaren? Door te kijken en stil 
te zijn…en er samen van te zingen in de Kerstnacht. 
En dan? Dan ga ik de nacht weer in, alleen of samen. Is 
er dan iets veranderd? 
Misschien, … want Hij wil jou zijn liefde geven. 

Ds. Elly Nordt 
 

De redactie wenst u goede Kerstda-
gen en een gezegend 2010 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 6 december,  Heilig Avondmaal (zittend) 
10.00 uur Ds. E. E. Nordt  2e Advent  
Eindcollecte: kerk, jeugd- en jongerenwerk 
 
Donderdag 10 dec.,  H. Avondmaal Anholtskamp 
16.00 uur Ds. M. Dijkstra 
Collecte: diaconie 
 
Zondag 13 december,  3e Advent 
10.00 uur Mevr. D. Beuving-Dannenberg 
Eindcollecte: Diaconie - Leger des Heils 
 
Zaterdag 19 december  
Kerstviering Zondagsschool 
19.30 uur Ds. M. Dijkstra 
 
Zondag 20 december,  4e Advent 
10.00 uur Ds. A.W. Gouma (Rijssen) 
Eindcollecte: Diaconie - kerstpakketten minima 
 
19.30 uur Ds. E.E. Nordt   Volkskerstzang 
                    m.m.v. Fanfare en Mar-Cant  
Eindcollecte: Diaconie - Algemene middelen 
 
Donderdag 24 dec.   Kerstviering Anholtskamp 
15.00 uur Ds. E.E. Nordt 
Collecte: Diaconie 
 
Donderdag 24 dec.  Martinuskerk  
19.30 uur CTD Ds. E.E. Nordt    Kerstgezinsdienst  
  m.m.v. Gospelkoor Enjoy 
 
22.30 uur Ds. M. Dijkstra   Kerstnachtdienst  

m.m.v. Kerkkoor 
Eindcollecte: Kerkblad 
 
Vrijdag 25 december,  1e Kerstdag.  
10.00 uur Ds. E.E. Nordt  
Eindcollecte: Diaconie - Kinderen in de knel. 
 
Zondag 27 december 
10.00 uur Ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Orgelfonds 
 
Zondag 3 januari,  Nieuwjaarswensen 
10.00 uur  Ds. E.E. Nordt 
Eindcollecte: Orgelfonds 
 
Zondag 10 januari 
10.00 uur Ds. D. v. Doorn (Almen) 
Eindcollecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 10 januari,   Buurtdienst Stokkum 
10.00 uur Ds. E.E. Nordt  
Eindcollecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 17 januari   Doopdienst 
10.00 uur Ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Jeugd en jongerenwerk 

Zondag 24 januari Heilig Avondmaal (lopend) 
10.00 uur Ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie en kerk 
 
BIJ DE DIENSTEN 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 no-
vember, zijn totaal 35 gemeenteleden herdacht, die in 
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  
Voor ieder afzonderlijk is een kaars aangestoken. Voor 
de niet met name genoemde overledenen is een grote 
kaars aangestoken. Deze zijn geplaatst bij een speci-
aal voor deze gelegenheid gemaakte bloemschikking. 
 
Volkskerstzang wordt gehouden op zondag 20 de-
cember 2009. Voor aanvang speelt de Fanfare. Om 
19.30 uur beginnen we met het samen zingen van 
kerstliederen. Het dameskoor Mar-Cant zal ons laten 
genieten van kerstliederen en de Fanfare speelt be-
kende kerstnummers. De gemeentezang zal soms 
door de Fanfare en soms door het orgel worden bege-
leid. Het kerstverhaal wordt gelezen en een gedicht 
voorgedragen. Allen van harte welkom. 
 
De kerstvieringen beginnen met de kerstviering in 
Anholtskamp op donderdag 24 december 2009. Van-
af 14.30 uur bent u van harte welkom en wordt u ont-
vangen met een kopje koffie of thee. De dienst begint 
om 15.00 uur. Voorganger is ds. Elly Nordt. Het orgel 
wordt bespeeld door Ries van Vrouwerff en er zal een 
muzikale bijdrage worden geleverd op de dwarsfluit. 
Het blijft nog even een verrassing wie zal spelen. Sa-
men willen we kerstliederen zingen en luisteren naar 
het verhaal van de geboorte van het kerstkind in de 
stal te Bethlehem.  
Luistert u doorgaans naar de kerkradio? Misschien is 
de dienst in Anholtskamp dan een gelegenheid om 
toch weer eens een dienst zelf mee te maken. U bent 
in elk geval van harte welkom. Vervoer is mogelijk. 
Voordat we dan de kerstavond in gaan, drinken we 
samen nog een kop koffie of thee met krentenwegge. 
 
Kerstgezinsdienst in de Martinuskerk is op 
kerstavond, 24 december 2009 om 19.30 uur.   
Het thema van deze dienst is: “Wat zou jij doen?” 
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U bent welkom om vanaf 19.15 uur samen te zingen. 
De dienst begint om 19.30 uur en er zal speciale 
aandacht zijn voor de vertelling van het kerstverhaal 
voor kinderen. 
 
De kerstnachtdienst begint om 22.30 uur en hierin 
zal het kerkkoor voor ons optreden. 
 
In de dienst op kerstmorgen in de Martinuskerk 
sluiten wij het adventsproject met de kinderen af. 
Naast het orgel zullen ook de klanken van de trompet 
klinken.   
 
OPPAS-KINDERNEVENDDIENST-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten, kindernevendienst en zondagsschool 
voor 4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp is er 
zondagsschool in Elsen en Stokkum. 
 
KINDER-NEVENDIENST 

Elke zondagochtend tijdens de 
kerkdienst is er voor de kinderen 
een kindernevendienst. We gaan 
dan naar onze eigen ruimte waar 
we het verhaal van de dominee ver-
talen op een manier die voor kinde-

ren leuk en begrijpelijk is. 
De vier zondagen voor Kerst werken we aan de hand 
van een kerstproject; er staat een groot drieluik voor in 
de kerk en die gaan we met elkaar steeds mooier en 
completer maken. 
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Alle kinde-
ren die de basisschoolleeftijd hebben zijn van harte 
welkom! 
Ook nieuwe leiding is welkom! Lijkt het je leuk of no-
dig, of wil je eerst een keer meekijken, meld je aan bij:                   
Jeanine Brinkers, tel. 363053. 
               Tot ziens, Leiding Kindernevendienst 

JEUGDKERK 
Op de derde zondag van de maand is er voor tieners 
van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 
10 tot 11 uur.  

VERVOER 
Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan 
contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 
363123 (s.v.p. ‘s middags bellen). Voor de Anholts-
kamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, 
tel. 361908. 

HUISKAMER VAN DE KERK 
Donderdagmorgen, 17 december 2009, is de laatste 
inloopmorgen van dit jaar om een kopje koffie of thee 
in het Dienstgebouw te komen drinken.  
Een week later vieren we het Kerstfeest, en daarom 
willen we deze laatste ontmoetingsmorgen evenals vo-
rig jaar op een iets andere wijze afsluiten. Wij nodigen 
onze gasten dan ook uit om deze morgen iets langer 
bij ons te blijven. 
De koster en de gastvrouwen nodigen u van harte uit! 
 
 
 

DOOPDIENST 
Op 17 januari is de eerstvolgende doopdienst. Harrie 
Kornet en Erika Paalman van Keppels 3 hebben de 
wens uitgesproken dat hun zoon Mees in die dienst 
wordt gedoopt. Op 12 juli waren zij verblijd met zijn 
geboorte. Alsnog langs deze weg van harte gefelici-
teerd met zijn komst en Gods zegen toegewenst.  
 

 
Foto van de doopdienst van 15 november 2009 

AGENDA 
Dinsdag 15 december 2009 20.00 uur avond over Li-
turgie in het Dienstgebouw. 
We praten met elkaar over het begin van de eredienst. 
Iedereen is welkom. Opgave is niet nodig. Kom ge-
woon eens kijken of je er iets aan hebt en of het leuk is 
om met elkaar over de dienst in de kerk te praten en er 
iets van te leren. Gespreksleiding en informatie ds. Elly 
Nordt. 

Belijdeniscatechese: 
Op 8 december om 13.30 uur. Adres: Oldenhof 13. 
Op 22 december om 13.30 uur. Adres: Koemweg 3.  
Inlichtingen: ds. M. Dijkstra. 
 

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

telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl 

vrije dag: maandag 

GEBOREN 
‘Hoera! Bij ons is het feest, want de ooievaar is ge-
weest. En weet je wat hij bracht? Een zusje wie had 
dat gedacht.’ Op dat zusje heeft Stijn Semmekrot niet 
lang hoeven wachten: op 1 november werd Myrthe 
Gerianne geboren. Daar mogen we Stijn mee felicite-
ren, maar natuurlijk ook de trotse ouders: Gerald en 
Monique. Ze noemen haar Myrthe. We hopen dat ze 
met veel plezier op mag groeien op de Esch in het 
machtig mooie Markelo. Het hele gezin wensen we 
God zegen toe. 

WIJ GEDENKEN 
‘De kaars leek bijna eindeloos, maar is nu stil ge-
doofd’. Met deze woorden gaven de kinderen van Jo-
hanna Gerritdina Schreurs-Altena aan hoe lang ze hun 
moeder nog in hun midden hadden voordat ze op 2 
november rustig insliep in de woning aan de Plasdijk 3. 
Ze werd 89 jaar. Hanna kwam van de Hutte in Stok-
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kum. Met haar ouders is ze in de jaren ’30 verhuisd 
naar Elsen. Dat ze thuis enig kind was en geen broer-
tje of zusje had, heeft ze als een gemis ervaren. Na 
haar huwelijk in 1941 met Hendrik Schreurs uit Enter 
kreeg ze zelf drie dochters en drie zoons. Eén zoon is 
op latere leeftijd verongelukt. Een moeilijker periode 
was ook de tijd dat haar man tbc kreeg. “Je leert met 
dingen te leven”, zei ze op een keer, dat ik haar be-
zocht. Op mij kwam ze over als een opgewekte vrouw, 
die makkelijk praatte. Ze genoot als de kinderen of 
kleinkinderen kwamen. “Gauw weerkomm’n”, zei ze 
dan bij hun vertrek. Blij was ze ook toen de jongste 
dochter en haar man bij haar kwamen wonen. In 1993 
overleed Hendrik. Ze was dankbaar dat ze op haar 
oude dag thuis kon worden verzorgd. In de uitvaart-
dienst namen we afscheid van een sterke vrouw. Haar 
lichaam legden we in de schoot der aarde, in de hoop 
op nieuw leven bij God.  

Op 5 november overleed Gerritjen van Zeijts-Reilink, 
weduwe van Herman van Zeijts. In 1975 waren ze 
vanuit Bathmen hier naartoe getrokken, samen met 
haar vrijgezelle broer. Gerritje kwam van Okkenbroek. 
In  Bathmen hadden ze nog een boerderij, maar in 
Markelo vond Herman ander werk. Ze kregen een 
zoon en dochter. Ze was trots op de klein- en achter-
kleinkinderen, hield van tuinieren, las graag een boek 
en kon goed overweg met naald en draad. Zij en haar 
man waren erg gesteld op hun zelfstandigheid. Het 
was dan ook een moeilijk moment toen Herman niet 
langer thuis kon blijven en uiteindelijk in de Stoevelaar 
in Goor terecht kwam. Daar stierf hij in mei 2008. 
Daarna was zij niet meer echt in goede doen. Doordat 
de dochter met haar gezin ernaast woonde in de Taets 
van Amerongenstraat, konden zij wel een beetje een 
oog in het zeil houden. Nadat ze enkele malen thuis of 
op straat was weg gevallen, bleek de ernst van de si-
tuatie pas in het ziekenhuis in Deventer. Een ingreep 
mocht niet meer baten. In de uitvaartdienst lazen we 
van God als herder, aan wiens zorg we haar op de be-
graafplaats in Markelo toevertrouwden. Gerritje is 83 
jaar geworden.  

Acht maanden na het overlijden van zijn broer Jan, 
stierf Willem Bomans op 5 november in het ziekenhuis 
in Hengelo. Zijn familie had hij bij hun laatste bezoek 
nog gedag gezegd met de woorden “Good goan”. Ge-
durende zijn werkzame leven heeft hij mee geboerd 
aan de Worsinkweg, waar hij ook woonde. Ze kwamen 
uit een groot gezin, waarvan enkele kinderen uit een 
eerder huwelijk van zijn moeder. Zelf is hij vrijgezel 
gebleven. Als er op de boerderij wat te klussen viel, 
dan wist hij dat vaak op te knappen. Door afnemende 
gezondheid beperkten die werkzaamheden zich op la-
tere leeftijd tot wat kleinere dingen. Hij toerde toen re-
gelmatig door de buurt op zijn Spartamet. De jacht was 
een andere liefhebberij. Lange tijd heeft hij ook gebil-
jart. Het laatste jaar vond hij een prettige afleiding op 
een zorgboerderij. In de afscheidsdienst lazen we uit 
Prediker 3: dat alles zijn tijd heeft. Willem zelf was ie-
mand, die ergens de tijd voor nam en zich niet snel liet 
opjagen. Moge het hem goed gaan, nu hij niet meer 
hier is. 

Het was bekend in de eigen kring dat het zo een keer 
kon gaan, maar als het dan op de verjaardag van de 
oudste dochter gebeurt, is dat een vreemde gewaar-
wording. Voor Hermina Hendrina Egberdina Schreurs-
Berendsen kwam dat einde zonder dat er nog iets aan 
viel te doen. Op 20 november overleed ze omringd 
door de beide dochters in haar woning aan de Heri-
kerweg 14. Drie en een half jaar eerder was haar man 
Jan haar voor gegaan. In de Martinuskerk namen we 
met velen afscheid van een lieve moeder en zorgzame 
oma, een betrokken buurgenoot en goede vriendin. 
Mina stond bekend als een vrouw die van gekheid 
hield, er goed verzorgd bij wilde lopen en haar mening 
vrijelijk uitsprak zonder aanzien des persoons. Verder 
leren was er vroeger niet bij, ook al had ze er wel de 
capaciteit voor. Om tot in de jaren ’70 de boerderij 
voort te zetten van haar ouders, daar draaide ze ech-
ter haar hand niet voor om. Ze had verstand van tui-
nieren en is bestuurlijk actief geweest bij de Platte-
landsvrouwen en als vrijwilligster in de Anholtskamp. 
Bovenal was ze een ‘mater familias’. Op de dag van 
haar sterven zou ze nog naar een huwelijksjubileum 
gaan in de buurt. Moge een hemels feest haar deel 
zijn, de bruiloft van het Lam (Jezus Christus). Mina is 
78 jaar geworden. 

Op 24 november is Jan Hendrik Hakkert in alle rust in-
geslapen in zijn kamer op de Hoch in de Anholtskamp 
in de gezegende leeftijd van 92 jaar. Ooit heeft hij di-
rect na de oorlog in de gelijknamige streek een boer-
derij bewoond. Hij was toen net getrouwd met Hanna 
Klumpers. Zelf kwam hij van een boerderij aan de Ou-
de Rijssenseweg, samen met nog zes broers. Hendrik 
was eerst knecht bij Rohaan. In later tijd kreeg hij werk 
als waagmeester en beheerder van de dorpstoren. Hij 
werd opzichter van de begraafplaats en is nog een tijd 
marktmeester geweest. Vele jaren heeft hij bezoek-
werk gedaan bij gemeenteleden van de hervormde 
kerk. Zijn vrouw ging met hem mee in de tijd dat ze 
verpleeghuizen bezochten. In de Pr. Irenestraat be-
trokken ze een nieuwe woning, waar ze samen oud 
mochten worden. Na afnemende gezondheid overleed 
Hanna in 2004. Hendrik bleef nog lang zelfstandig wo-
nen, totdat een gebroken heup leidde tot een tijdelijke 
opname in een verpleeghuis in Raalte, waar zijn doch-
ter woont. In de uitvaartdienst in de Martinuskerk sprak 
zijn zoon een dankwoord uit na een terugblik op zijn 
leven. Hij schetste vader heel herkenbaar als een be-
scheiden, plichtsgetrouwe en vriendelijke man. Moge 
Jezus hem belonen voor wat hij in zijn dienst heeft 
mogen doen. 

RUSTIGER TIJD? 
In de maand december hoef ik in geen enkele ad-
ventsdienst voor te gaan. Hopelijk gaat dan wel gebeu-
ren, wat me in de voorbije maand nauwelijks is gelukt: 
nakomen van toezeggingen en verrichten van be-
zoekwerk. Ik hoop het van harte. Met de Kerst voor de 
boeg en de wisseling van het jaar wens ik u allen een 
gezegende tijd toe en een goed Nieuwjaar, mede na-
mens mijn vrouw.  

Met vriendelijke groet, ds. Marten Dijkstra 
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Wijk Zuid 
Predikant: ds. E.E. Nordt 

Roggestraat 4 
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de 

telefoonbeantwoorder inspreken. 
email: nordt57@hetnet.nl 

 
WIJ GEDENKEN  
Op 11 november 2009 is Johanna Harmina Schreurs- 
Snellink overleden. Ze is 94 jaar geworden en woonde 
de laatste jaren op de verpleegafdeling Molengaard 
van de Stoevelaar in Goor. Echt thuis was ze echter in 
Markelo.”Op ’n Traas”, daar was ze het liefst: de boer-
derij waar ze geboren is en het grootste deel van haar 
leven gewoond heeft. Ze was getrouwd met Johan 
Schreurs en ze kregen twee kinderen: Henk en Benny. 
Ze was een liefdevolle vrouw, moeder en oma die lie-
ver voor anderen zorgde dan dat ze wat voor zichzelf 
vroeg. Haar belangstelling ging uit naar kerkgang, de 
tuin, de fanfare van Markelo en gezellig rondtoeren 
met de buurvrouwen. 
Dat mevrouw Schreurs uiteindelijk niet op ’n Traas kon 
blijven was voor haar en de mensen om haar heen 
een moeilijk moment. Naast moeilijke momenten heeft 
haar leven ook goede en mooie momenten gekend en 
altijd de steun van mensen om haar heen: familie, bu-
ren en vrienden. “ ’t Is good zo” staat er op de rouw-
kaart. Daarbij aansluitend hopen we dat Hanna het 
goed heeft nu ze bevrijd is van moeite en verdriet en 
wensen haar toe dat ze leeft in Gods Eeuwige Liefde 
en Licht. 

Ds. Annerie Snier, geestelijk verzorger Stoevelaar. 
 
De voorbereidingen voor de diensten rond de dagen 
van Kerst zijn in volle gang. Veel vrijwilligers zetten 
zich nu al in om, samen met mij, de diensten vorm te 
geven en er een mooi geheel van te maken. Wij als 
kerk hopen velen van u op en rond de feestdagen te 
ontmoeten. 
Langs deze weg wil ik u en jou hele goede en geze-
gende Kerstdagen wensen. Dat er kracht vanuit mag 
gaan om mee verder te gaan in de dagen in het nieu-
we jaar dat komt. Ook alvast de beste wensen voor het 
nieuwe jaar. 
We denken aan hen die ziek zijn, soms ernstig, in de-
ze donkere dagen voor Kerst. We hopen op een spoe-
dig en goed herstel en, als dat niet mogelijk is, kracht 
om te dragen en een weg om te gaan. Dat vragen en 
bidden we niet alleen voor hen die ziek zijn, maar ook 
voor allen om hen heen, die zich vaak zo machteloos 
voelen en zelf lijden om het leed van hun naaste en 
soms meer geven dan mogelijk is. Dat er in deze don-
kere dagen licht komt – van mensen en Licht van de 
overkant. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid, 

Ds. Elly Nordt 
 
 
 
 

Kerkenraad 
 
Steun aan Kerk in Actie op 13 december 2009! 
Van 7 t/m 18 december vindt in de Deense hoofdstad 
Kopenhagen de klimaattop plaats. 
Wereldleiders komen bijeen om gezamenlijk een 
nieuw klimaatverdrag te tekenen. De roep om een 
rechtvaardig en effectief klimaat klinkt steeds luider. 
ICCO & Kerk in Actie zetten zich al meerdere jaren in 
voor een beter klimaat, want de klimaatveranderingen 
treffen niet alleen ons, maar juist ook onze naasten ver 
weg. 
Als moderamen hebben we besloten om de bood-
schap van ICCO & Kerk in Actie, richting onze minis-
ter-president en al die andere wereldleiders, nog meer 
kracht bij te zetten door aan de oproep om de kerk-
klokken te luiden gehoor te geven. 
Op zondag 13 december zullen wereldwijd en dus ook 
in Markelo veel kerken om 15.00 uur de klokken lui-
den. Op dat moment eindigt namelijk de oecumeni-
sche dienst in de grote kathedraal van Kopenhagen. 
Meer informatie kunt u vinden op 

www.klimaatbelofte.nl. 
 

Diaconie 
 
Fruitbakjes. De diaconie wil iedereen die geholpen 
heeft met het rondbrengen van de fruitbakjes bedan-
ken voor de hulp. 

Roosevelthuis. In de week van 20 – 27 maart wordt 
de Twenteweek in het F.D. Roosevelthuis georgani-
seerd. Het vakantiecentrum ligt tussen Doorn en Drie-
bergen op het landgoed Hydepark. Deze vakantieweek 
richt zich met name op gemeenteleden die niet (meer) 
zelfstandig op vakantie kunnen. Aan deze vakantie-
week nemen o.a. gemeenteleden deel uit Markelo, 
Diepenheim, Goor, Delden, Almelo en Hengelo. De 
week wordt mogelijk gemaakt door de inzet van een 
groot aantal vrijwilligers. Tijdens de vakantieweek wor-
den veel activiteiten georganiseerd en een aantal uit-
stapjes gemaakt. Wilt U zich aanmelden of wilt U meer 
informatie dan kunt U contact opnemen met:  
Janni Bussink   tel: 363123 
Anita Meulman tel: 0548- 625315 

Collectes: 
Op 13 december is de eindcollecte 
bestemd voor het Leger des Heils. 
Het Leger des Heils deelt het geloof, 
met vele christenen wereldwijd. Bij 
het Leger komt de daad vaak voor 
het woord, ondernemen actie zonder 
onnodig oponthoud van te veel over-
leg en bezinning. Ze strijden tegen al-
les wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, 
onrecht, uitsluiting en zinloosheid. En strijden vóór een 
leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede 
nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. 
Dit jaar doet de diaconie weer mee met de andere dia-
conieën en Caritas in de Hof van Twente. Samen met 
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de gemeente geven wij aan de mensen die rond moet 
komen op bijstandsniveau, een kerstpakket. De ge-
meente geeft geen namen door, maar wel hoeveel ge-
zinnen het zijn. De gemeente zorgt ook voor de ver-
spreiding. De eindcollecte van de ochtenddienst van 
20 december willen we hier aan besteden. 

Wilt U deze collecte steunen maar bent u niet in de ge-
legenheid om naar de dienst te komen, dan kunt u de 
bijdrage storten op bankrekening 34.07.00.327 onder 
vermelding van dit doel. 
 

Kerkrentmeesters 
 

 
De actie kerkbalans 2010 wordt gehouden van 17 
t/m 30 januari en heeft dit jaar als thema: ”De kerk 
is van blijvende waarde”. 
 
Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Geluk-
kig mogen we rekenen op hulp van vrijwilligers, die de 
predikanten en de kerkenraad terzijde staan. Er is 
aandacht voor jongeren en voor ouderen, zieken, en 
hulpbehoevenden. Dat kan zo blijven als we met el-
kaar ook in financieel opzicht willen bijdragen aan de 
instandhouding van onze kerk. 
Ook dit jaar vragen wij weer uw speciale aandacht 
voor de renovatie van het dienstgebouw en de consis-
torie. Daarnaast loopt het 10 jarig onderhoudsproject 
van de kerk ook door. 
 
Wij hopen dat u ondanks de wat mindere economische 
situatie toch uw bijdrage voor 2010 iets wilt verhogen. 
Alleen met uw bijdrage, welke nagenoeg geheel wordt 
besteed aan het plaatselijk kerkenwerk, is het mogelijk 
dat de Martinuskerk met 2 predikanten voor u, voor jou 
en volgende generatie kan blijven voortbestaan. 
Meer informatie vindt u in de begeleidende brief die u 
in bovengenoemde periode ontvangt en op 
 www.kerkbalans.nl. 
Alvast bedankt voor uw financiële steun! 
 

Protestantse vrouwendienst 
Diensten in Anholtskamp. 
De kerkenraad en de Protestantse Vrouwen Dienst 
nodigen u van harte uit voor 2 kerkdiensten in Anholts-
kamp. 
10 december om 4 uur ’s middags in de grote zaal: 
Heilig Avondmaalsdienst. De voorganger is ds. M. 
Dijkstra. 
Deze dienst is speciaal bedoeld voor mensen die niet 
zo gemakkelijk naar de kerk kunnen komen of die het 
prettiger vinden om deze dienst in kleine kring te vie-
ren.  
 
24 december Kerstfeest. 
Om half 3 ’s middags beginnen we met een kopje kof-
fie of thee en de eigenlijke dienst begint om ongeveer 
3 uur. Voorganger is ds. E.E. Nordt. Extra muzikale 

begeleiding  zal verzorgd worden door…..( nog verras-
sing ). Na nog een “bakkie” sluiten we deze dienst om 
ongeveer half 5 af. 
Een helpende hand wordt u geboden door onze vrijwil-
ligers. Voor vervoer kan zoals altijd gezorgd worden. 
Even bellen met Jenny Wibbelink (tel. 361908) en het 
komt vast goed. 
Bij beide diensten bent u van harte welkom!  
Een groet namens de dames van de Prot. Vrouwen 
Dienst. 
 

Jeugd- en jongerenwerk 
 

 
          6 TOT 9 JAAR 

 

 
 
10 december  Kerst 
 7 januari 2010        Bingo 
21 januari 2010  Een kijkdoos maken 

(zelf doos meebrengen) 
 
Groetjes Janet, Dewi en Hettie 
 

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

 
 
9 TOT 12 JAAR 
 

   
10 december  Kerst 
 7 januari 2010       Bingo 
21 januari 2010  CD hoesje 

 
Groetjes Madieke 

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat? 18.30 uur tot 
                    19.30 uur 
Onkosten: € 1,00 per keer 
Wanneer: Zie hieronder ….. 

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat 18.30 uur tot 
                    19.30 uur 
Onkosten: € 1,00 per keer 
Wanneer: Zie hieronder …….. 
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ZONDAGSSCHOOL 
Buurtdienst Elsen 
Zondag 1 november was er weer een 
buurtdienst in de gemeenschapsruim-
te van de school in Elsen. Het thema 
van die ochtend was “kerkhervor-
ming”. 
Er waren die ochtend maar liefst 20 
kinderen die de gemeente vol en-
thousiasme welkom heetten met het lied:  Goedemor-
gen, welkom allemaal. 

De ouderen onder u zullen misschien wel weten dat 
Luther in 1517 te Wittenberg de 95 stellingen heeft 
aangeplakt waarna de kerkhervorming is ontstaan (31 
oktober). 
De leiding van de zondagschool had dit uitgewerkt in  
tien geboden. 

Tien kinderen lazen elk een 
gebod voor en de jongere 
kinderen plakten dit gebod op 
twee openslaande deuren 
met als teken dat een ieder er 
zo elke keer mee geconfron-
teerd wordt, wanneer je door 
de deuren loopt. 
 
Tijdens het kaarsenlied zijn 
de zondagsschoolkinderen uit 

de dienst gegaan en hebben zij in een afzonderlijke 
ruimte gezamenlijk het verhaal gelezen. Voor de grote-
re kinderen was er een woordzoeker gemaakt en voor 
de anderen een kleurplaat. Beide passend bij het the-
ma. 
Na afloop van de dienst was er onder het genot van 
een kop koffie nog een gezellig samenzijn en tevens 
was er de gelegenheid om nader kennis te maken met 
Ds. E.E. Nordt 
 
Kerstfeest 
Op zaterdagavond 19 december viert de Zondags-
school Kerstfeest in de Martinuskerk in Markelo. Dit 
Kerstfeest is niet alleen voor zondagsschoolkinderen, 
maar voor iedereen die dit feest graag met ons wil vie-
ren. Jong en oud, iedereen is van harte welkom!!! 
Er wordt een mooi kerstverhaal verteld en de kinderen 
zullen een spannend kerstspel zien met de titel: “De 
kleine herder”.   

Het verhaal gaat over Daniël een jongen die later 
graag herder wil worden, want hij houdt heel veel van 
schapen. Zijn knuffel heet dan ook Lammie en die 
neemt hij overal mee naar toe. Het is zijn kostbaarste 
bezit. En als hij op een dag met de herders mee mag 
naar het veld, raakt één van de schapen verdwaald en 
Daniël zoekt net zo lang tot hij het schaapje weer ge-
vonden heeft. Tijdens zijn zoektocht staan er ineens 
een paar engelen voor hem en die vertellen hem over 
de geboorte van de Verlosser, en dat hij en de andere 
herders naar een stal moeten gaan 
om het kindje te begroeten. Daniël 
vindt het allemaal wel een beetje 
vreemd. Hij is heel erg geschrokken 
van de engelen en is ook wel een 
beetje bang. Gelukkig heeft hij zijn 
knuffel Lammie en samen gaan ze  
op zoek naar het kindje.  
En ben je benieuwd hoe dat gaat af-
lopen…? 
Kom dan zaterdagavond naar de Martinuskerk. 
De avond begint om half acht (19.30 uur) en aan het 
eind is er voor iedereen een leuke verrassing 
 
Kerstcollecte 
In de vorige uitgave van kerkblad was een acceptgiro-
kaart bijgesloten voor de kerstcollecte van de Zon-
dagsschool Markelo. Velen van u hebben zo het werk 
van de Zondagsschool gesteund, waarvoor onze har-
telijke dank. 
Mocht u geen acceptgirokaart hebben ontvangen en 
de Zondagsschool toch willen steunen, dan kunt u uw 
gift overmaken op bankrekeningnummer: 
 34.07.53.412 t.n.v. Zondagsschool Markelo.  
Mede dankzij de steun van u allen is het mogelijk om 
het zondagsschoolwerk in Markelo in stand te houden. 
De Zondagsschool Markelo wenst u allen geze-
gende feestdagen toe! 
 

Algemeen  
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

Kerstviering 
Op donderdag 17 de-
cember is de kerstviering 
van de Hervormde Vrou-
wen Vereniging Markelo 
in het Dienstgebouw van 
de Martinuskerk. Aan-
vang 20.00 uur 
Deze avond is er samen-
zang, worden er gedich-
ten gelezen en mevr. Dini Hiddink uit Lochem komt 
een kerstverhaal vertellen. 
Ook gaan we kijken naar stukjes uit de film:  
                   The Nativity Story. 
Het is waarschijnlijk de meest vertelde geschiedenis 
aller tijden: het verhaal van de geboorte van Jezus.  
De film neemt je mee in het leven van Jozef en Maria. 
Deze toont het leven van twee heel gewone mensen in 
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buitengewone omstandigheden. De nauwkeurigheid 
waarmee het alledaagse leven, de gewoonten van die 
tijd en de situatie waarin de mensen moesten leven 
zijn vastgelegd, helpen je om de emoties van Jozef en 
Maria te begrijpen. Hun onzekerheid, hun angst, maar 
ook hun grote vreugde komen dichterbij. 
Deze film is niet alleen een mooi menselijk verhaal. 
Het is ook een verhaal van bovennatuurlijk (goddelijk) 
ingrijpen. Een verhaal dat zijn hoogtepunt bereikt als 
na een lange en gevaarlijke reis het kind wordt gebo-
ren, dat niet alleen het leven van twee mensen, maar 
dat van de hele mensheid blijvend zal veranderen. De 
makers van de film hebben zich ingespannen om niet 
alleen The Nativity Story zelf maar ook het gecreëerde 
beeld er zo authentiek mogelijk uit te laten zien. 
Veel mensen proberen door zo goed mogelijk te leven 
God te bereiken, maar kunnen we Hem van nabij ken-
nen? We hopen dat veel dames aan deze kerstviering 
zullen deelnemen. 
 
Nieuwjaarsvisite 
Op donderdag 14 januari 2010 houdt de Hervormde 
Vrouwen Vereniging haar nieuwjaarsbijeenkomst. De 
leden zijn om 14.00 uur van harte welkom bij restau-
rant “De Haverkamp”, Stationsstraat 30 te Markelo. 
Deze middag zal onder het genot van een hapje en 
een drankje de groep “De Jantjes” voor ons optreden. 
Deze musicalgroep is 16 april 2008 opgericht. Zij 
brengen een compilatie van liedjes uit de muzikale 
komedie “De Jantjes”. De tekst en muziek zijn van 
Louis Davids en Margie Morris. 
Wij hopen veel dames te mogen begroeten. 

  Bestuur HVV 
 
OPEN KERK 
Creativiteit in de Martinuskerk 
In Markelo wonen vast heel veel mensen die een crea-
tieve hobby hebben. En dat komt goed uit, want wij zijn 
op zoek naar mensen (m/v) die het leuk vinden om 
voor de Open Kerkdagen en de Fancy Fair van vol-
gend jaar dingen te maken, die we kunnen verkopen. 
De gemaakte onkosten worden vergoed. 
Op donderdag 10 december 's avonds om 20.00 
uur willen we hierover met elkaar van gedachten wis-
selen (inventariseren) in het dienstgebouw en ook al is 
het kort dag, u bent daar met uw ideeën van harte 
welkom. Tot ziens..... 

Openkerk commissie 

 
Actie  
Eén miljoen exemplaren van De Nieuwe Bijbelvertaling 
verkocht. 
2009 was een bijzonder jaar voor De Nieuwe Bijbelver-
taling (NBV). De magische grens van 1 miljoen ver-
kochte exemplaren werd bereikt. Daaruit blijkt dat de 
nieuwe bijbel goed is aangeslagen bij de Nederlandse 
bevolking. In steeds meer kerken, scholen en huizen is 
een NBV te vinden en wordt er regelmatig in gelezen. 

In 2004 verscheen De Nieuwe Bijbelvertaling in vier 
verschillende edities bij meerdere uitgeverijen: Jong-
bloed, Querido, Athenaeum-Polak & Van Gennep en 
de Katholieke Bijbelstichting (KBS). Een digitale versie 
is beschikbaar via uitgeverij Importantia. Bovendien is 
De Nieuwe Bijbelvertaling sinds de verschijning gratis 
te lezen op de website www.biblija.net. Inmiddels zijn 
er veel verschillende edities en uitgaven van de NBV 
verkrijgbaar, zoals de Bijbel met impressies, de NBV-
Studiebijbel en de Jongerenbijbel.  
De vertaling is een gezamenlijk project van de Katho-
lieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenoot-
schap. In 1993 is het vertaalwerk gestart. Een team 
van ongeveer twintig vertalers werkte aan de vertaling; 
tientallen supervisoren en literatoren hadden eveneens 
een rol in de totstandkoming van de vertaling. Er is tien 
jaar aan deze bijbelvertaling gewerkt. 
 
Kerstactie NBG  
Rondom Kerst wordt er in het hele land van alles ge-
organiseerd: kerstmarkten, concerten, kerstzangavon-
den, kerstdiners, jeugdmeetings, kerstmusicals, etc. 
Ook kerkdiensten, zijn rond die tijd vaak extra feestelijk 
en worden door meer mensen bezocht dan gewoonlijk. 
Ook worden op veel plaatsen kerstnachtdiensten ge-
houden, die heel wat publiek trekken. 
Voor het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zijn 
deze activiteiten aanleiding voor een speciale actie.  
Kerst heeft alles te maken met de Bijbel; en dus is er 
een mooie gelegenheid om de Bijbel bij mensen onder 
de aandacht te brengen.  
Het NBG doet dat door bezoekers van kerstevene-
menten – uiteraard na toestemming van de organisato-
ren – een bijbelleesrooster voor 2010 aan te bieden. 
Bij de rooster zit een folder waarin de bijbeltekst van 
Lucas 2 is opgenomen en 10 quizvragen over het ker-
stevangelie. 
Ook is er aandacht voor het project Kerst zonder hon-
ger in Brazilië. Bij de folder zit een machtigingskaart 
waarmee mensen dit project financieel kunnen steu-
nen. 
 
Complete Bijbel voor de mobiele telefoon 
De website bijbelmobiel.nl maakt het mogelijk de 
complete Bijbel op een mobiele telefoon te lezen. De 
vormgeving is zo aangepast dat de tekst prettig 
leesbaar op het scherm verschijnt. De site bevat de 
tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. 
Daarnaast biedt de site een dagelijkse bijbeltekst 
volgens het bijbelleesrooster van het Nederlands 
Bijbelgenootschap. Bijbelmobiel.nl is te bekijken met 
iedere mobiele telefoon die toegang heeft tot internet. 
Het is niet noodzakelijk om daarvoor eerst een 
applicatie te downloaden.  
Het gebruik van mobiel internet is het afgelopen jaar 
met ruim vijftig procent gegroeid. Bijna twee miljoen 
Nederlanders van twaalf jaar en ouder maken er 
meerdere keren per week gebruik van. Om deze reden 
achtten IKON en Nederlands Bijbelgenootschap de tijd 
rijp om ook de Bijbel voor mobiele telefoons 
toegankelijk te maken. 

Werkgroep NBG Markelo 
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zondag 6 december Rechters 15:9-20 
maandag 7 december Lucas 1:1-25 
dinsdag 8 december Lucas 1:26-38 
woensdag 9 december Lucas 1:39-56 
donderdag 10 december Lucas 1:57-66 
vrijdag 11 december Lucas 1:67-80  
zaterdag 12 december Rechters 16:1-3 
zondag 13 december Rechters 16:4-22 
maandag 14 december Rechters 16:23-31 
dinsdag 15 december Jesaja 9:7-16 
woensdag 16 december Jesaja 9:17-10:4 
donderdag 17 december Jesaja 10:5-19 
vrijdag 18 december Jesaja 10:20-27 
zaterdag 19 december Jesaja 10:28-34 
zondag 20 december Jesaja 11:1-10 
maandag 21 december Psalm 145 
dinsdag 22 december Titus 1:1-9 
woensdag 23 december Titus 1:10-16 
donderdag 24 december Titus 2:1-10 
vrijdag 25 december Lucas 2:1-14  
zaterdag 26 december Lucas 2:15-21 
zondag 27 december Titus 2:11-15 
maandag 28 december Lucas 2:22-35 
dinsdag 29 december Lucas 2:36-40 
woensdag 30 december Lucas 2:41-52 
donderdag 31 december Psalm 121 
vrijdag 1 januari Jesaja 11:11-16 
zaterdag 2 januari Jesaja 12:1-6 
zondag 3 januari Jesaja 13:1-18 
maandag 4 januari Jesaja 13:19-14:2 
dinsdag 5 januari Jesaja 14:3-11 
woensdag 6 januari Jesaja 14:12-23 
donderdag 7 januari Lucas 3:1-14 
vrijdag 8 januari Lucas 3:15-22 
zaterdag 9 januari Psalm 100 
zondag 10 januari Titus 3:1-7 
maandag 11 januari Titus 3:8-15 
dinsdag 12 januari Jesaja 62:1-5 
woensdag 13 januari Jesaja 62:6-12 
donderdag 14 januari Jesaja 63:1-6 
vrijdag 15 januari Jesaja 63:7-14 
zaterdag 16 januari Jesaja 63:15-64:2 
zondag 17 januari Jesaja 64:3-11 
maandag 18 januari 1 Korintiërs 12:1-11 
dinsdag 19 januari 1 Korintiërs 12:12-30 
woensdag 20 januari Spreuken 25:1-15 
donderdag 21 januari Spreuken 25:16-28 
vrijdag 22 januari Spreuken 26:1-16 
zaterdag 23 januari Spreuken 26:17-28 
zondag 24 januari Spreuken 27:1-10 
maandag 25 januari Spreuken 27:11-27 
dinsdag 26 januari Spreuken 28:1-15 
woensdag 27 januari Spreuken 28:16-28 
 
 

CSURGÓ 
Van het uitwisselingsbezoek aan Csurgó in juli 2008 is 
door Jan Haas een korte film gemaakt. Deze film is op 
YOUTUBE gezet en te zien via de volgende link:  
youtube.com/watch?v=kLrhwWj8wN0. 
Een kerstgroet voor de vrienden in Csurgò is onder-
weg. 
 

 
Kerstcollecte voor straatkinderen via  
Kinderen in de Knel 
Er was geen plaats voor Jezus in de herberg. 
Voor veel kinderen in deze wereld is ook geen plaats. 
Ze moeten zien te overleven op straat. 
In Ghana leven ruim 60.000 straatkinderen vooral in 
de grotere steden, waarvan 25.000 kinderen in de 
hoofdstad Accra. Veel straatkinderen komen van het 
platteland in het noorden. Zij ontvluchten de armoede, 
de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte 
oogsten, het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, 
kinderarbeid, huiselijk geweld of een gedwongen hu-
welijk. De kinderen zijn tussen de 7 en 18 jaar oud. 
Sommigen zijn door hun familie gestuurd, anderen be-
sloten zelf om naar de stad te trekken. Jongens laten 
zich inhuren als drager op de markt. Meisjes verkopen 
spulletjes of kleine etenswaren of belanden in de pros-
titutie. 
In 2002 is er een project gestart om die meisjes van de 
straat te halen en terug te brengen naar hun gemeen-
schap. In het opvangcentrum Lifeline (‘reddingsboei’) 
kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere 
meisjes kunnen weer naar school gaan. Oudere meis-
jes kunnen een beroepsopleiding volgen. 
Een enthousiast en deskundig team van docenten en 
begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. 
Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, 
koken, catering of het kappersvak. 
Na afloop krijgen ze begeleiding en een lening om een 
eigen bedrijf te starten en zo mogelijk terug te keren 
naar huis. 
 
Kerken in Nederland leven mee met kerken in 
Congo. 

Wij vragen uw aandacht 
en medewerking voor een 
moeilijk en pijnlijk onder-
werp. Seksueel geweld is 
een groot taboe in Congo. 
Door de oorlogssituatie 
zijn er veel slachtoffers 
van seksueel geweld, die 
na een verkrachting vaak 
verstoten worden door hun 
man en buitengesloten 
van hun familie, totaal geï-
soleerd raken en samen 

met hun kinderen moeten leven in grote armoede. Zij 
krijgen vaak geen zorg en medische hulp na hun trau-
matische ervaringen. 
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ZWO hoopt via een adventsschrijfactie bij te dragen 
om dit taboe te doorbreken en het bespreekbaar te 
maken. 
ZWO vraagt de gemeenteleden van onze kerk om de 
organisaties in Congo te steunen, die zich inzetten 
voor slachtoffers van seksueel geweld en hen liefde-
volle zorg geeft, om in de adventstijd kaarten als 
steunbetuiging te sturen aan gemeenteleden van de 
kerken in Congo.  
Kaarten liggen voor u klaar onder de toren en deze 
keer hoeft u geen postzegel te betalen, daar alles naar 
Amnesty International wordt gestuurd, die de kaarten 
zal doen toekomen aan Congolese organisaties die 
zich inzetten voor deze slachtoffers. 
 
Giften 
Bloemendienst 
Hr. W 10 / Mw. B.L. / Mw. R.R. / Fam. K. 5 /  
Mw. H.V. 10 / Fam. M. 10 / Hr. S. 10 
 
Correctie: Per abuis is in het vorige kerkblad de 
opbrengst van de collecte in de Anholtskamp van 25 
september verkeerd vermeld en had € 102,90 moeten 
zijn. 
 

ZALENVERHUUR 
   Waar? Dienstgebouw 
   Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten / 

workshops 
  Aantal 5 tot 150 personen 
    Info Jeroen Noltus 
  Tel. 363890 
    Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl 
 
RADIO 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 zondag-
morgen van 09.00 uur – 10.00 uur. 
Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink 
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.  
Tel: 0547-261937 
 
UIT DE SYNODE 
Vergaderen voor je plezier?  
De novembervergadering van de synode was voor 
Mw. ds. M.D. Vlasblom (Glanerbrug) de laatste verga-
dering. Zij nam met enige weemoed afscheid, want al 
was het vaak een lange zit, toch deed ze het werk in 
en voor de synode met plezier. 
Er is nu een nieuwe afgevaardigde uit de classis En-
schede nodig en dat zal dit keer een ouderling-
kerkrentmeester moeten zijn. De synode bestaat na-
melijk uit afgevaardigden van de classes en wel zo dat 
er een evenredige bezetting is van predikanten, ouder-
lingen, kerkrentmeesters en diakenen. 
Dit keer was het wel een erg lange zit, van donder-
dagmorgen tot halverwege de zaterdagmiddag, twee 
avonden inbegrepen. Je moet wat voor de kerk over 
hebben! 

En behalve vergadertijd was er dit keer ook sprake van 
veel voorbereidingstijd. Wat een stapel papier! Omdat 
de evaluatie van de kerkorde op de agenda stond 
hoorde die ook bij de mee te nemen documenten: in 
totaal bijna 5 kilo!  
Maar terugkijkend op die 3 dagen bleek de tijd vleu-
gels te hebben, het was een plezierige vergadering, 
beter dan de voorjaarsvergadering. 
Steeds meer mensen blijken die synodevergaderingen 
via internet-TV te volgen, dat kan via 
www.kerknieuws.nl. Dat lijkt me niet echt iets voor de 
gemiddelde lezer van dit kerkblad, daarom wat korte 
stukjes verslag. 
Waarover gaat dat dan? De kerkorde noemde ik al, 
ook over een kerkelijke brief over seksualiteit, over de 
doop, over na- en bijscholing van predikanten, over de 
relatie kerk en staat, en over de samenwerking tussen 
ICCO en Kerk in Actie.  
Er waren natuurlijk ook allerlei formele besluiten te 
nemen, bijvoorbeeld rond pensioenen en benoemin-
gen, maar dat laat ik in mijn verslagje maar buiten be-
schouwing.  
In het volgende stukje komt de kerkorde aan de beurt. 

Henk Zomer 
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