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GORDIJNEN OPEN 
Hoe reageer je op het verlies van een geliefde? De 
een gaat er vrij nuchter mee om, een ander raakt 
langere tijd van slag. De confrontatie met de dood 
kan een flinke schok geven. Je raakt ineens iemand 
kwijt met wie je zeer verbonden was. Als je veel sa-
men deed en besprak kan het grote moeite kosten 
om alleen verder te gaan. Je leven wordt nooit meer 
hetzelfde als daarvoor.  
Maar de schok kan ook zijn, dat je beseft hoe eindig 
je eigen leven is. Je moet er niet aan denken dat je 
er op een dag niet meer bent. Verschrikkelijk lijkt dat! 
Je weet dat de dood onontkoombaar is, maar juist 
dat besef kan je aan-
vliegen. Van alles kun je 
onder controle houden, 
maar net dat ene niet. 
Het kost tijd om die be-
dreiging enigszins een 
plek te geven.  
 
Ik kan in bed nog altijd 
opschrikken, wanneer 
het hart soms overslaat 
en niet direct in het 
normale ritme terug-
keert. Als mij dat over-
komt, zit ik vaak in een 
drukke periode. Met het 
verstand kun je het ver-
klaren, waardoor je vat 
krijgt op de angst. Het 
helpt zeker, wanneer je hart dan ook inderdaad ge-
woon doortikt, ook al is het soms in een wat snellere 
frequentie. Bij een bezoek aan de dokter of tandarts 
kan ik al koude handen hebben, ook als er geen wer-
kelijke reden is tot spanning. Aan de andere kant heb 
ik een paar jaar geleden meegemaakt dat ik toch rus-
tig bleef, toen ik op een ochtend zwetend wakker 
werd en alles begon te draaien, als ik het hoofd zij-
waarts bewoog. Achteraf werd duidelijk dat ik last 
had van evenwichtsstoornis. Tijdens deze verschijn-
selen raakte ik niet in paniek. Dus hoe ik reageer als 
mij iets ernstigs bedreigt? Ik weet het niet. Maar ik 
schaam me niet voor bangigheid. Je hoeft geen held 
te zijn. Ook niet naar God toe. Ook niet als gelovige. 
Volgens een onderzoek zouden rooms-katholieken 
bij een test beter bestand zijn geweest tegen pijn dan 
atheïsten. Allen mochten een afbeelding van Maria 
vasthouden tijdens een serie elektroshocks. De gelo-

vigen waren toen in staat om de pijn te negeren, ter-
wijl de andere groep daar niet toe in staat was. Zo 
zou je van christenen mogen verwachten dat ze ge-
middeld genomen minder tegen de dood opzien dan 
anderen. Omdat ze rekenen op hulp van God of 
kracht putten uit de belofte van nieuw leven. Maar 
hoe je er uiteindelijk mee omgaat, als het zo ver is? 
Je blijft wel gewoon een mens, die vrees kan hebben 
voor het onbekende. 
 
Bang of niet, een woord van Jezus gericht tot Paulus 
mag tot bemoediging zijn: 'Je hebt niet meer dan mijn 

genade nodig, 
want kracht 
wordt zichtbaar 
in zwakheid.' (2 
Korintiërs 12: 
9). Wees dan bij 
tijden maar 
zwak, het maakt 
niet uit. Het 
komt niet aan 
op onze kracht 
en sterkte, maar 
op die van God. 
In het uur van 
de dood is Hij 
nabij. Hij is het 
ook die tot leven 
wekt. Hij is er 
zelf de oor-

sprong van. In Jezus laat God zien dat er nieuw le-
ven wacht. 
Leven gaat verder. Dat gaat ook op, wanneer je er 
plotsklaps alleen voor komt te staan. Als een dag ten 
einde gaat en de schemer invalt worden hier en daar 
gordijnen dicht gedaan. Zo kan iemand zich afzonde-
ren en op zichzelf terugtrekken na verlies. Maar er 
valt nog zoveel moois te beleven. Het is toch zonde 
om de gordijnen dicht te trekken, als er tegelijkertijd 
een prachtig schouwspel is van een ondergaande 
zon bij een rozerood gekleurde lucht? Mis het niet! 
Blijf niet steken in het donker. Moge Gods licht de 
sluier van mistroostigheid verdrijven. MD 
 

25 februari 
Gemeenteavond Thema: Israël  
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Kerkdiensten 
 
Zondag 15 februari 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: renovatie dienstgebouw 
 
Zondag 22 februari 
10.00 uur ds. J.R. Dijkema (Hengelo) 
collecte: zending (t.b.v. de Molukken) 
 
Vrijdag 27 februari, Anholtskamp 
19.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte:  diaconie 
vervoer: Jennie Wibbelink, tel. 361908 
 
Zondag 1 maart, themadienst 
10.00 uur da. A. Gouma (Rijssen) 
collecte:  commissie themadiensten 
 
Zondag 8 maart, Martinuskerk 
10.00 uur ds. W. Alserda (Neede) 
collecte: kerkblad 
 
Zondag 8 maart, Elsen 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: kerkblad 
 
Woensdag 11 maart, Brookschole 
20.00 uur ds. M. Dijkstra, biddag 
collecte: diaconie en kerk 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten, kindernevendienst en zondags-
school voor 4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp 
is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.  
 
JEUGDKERK 
Op de derde zondag van de maand (15 februari) is er 
voor tieners van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het 
dienstgebouw van 10.00 tot 11.00 uur.  
 
BIJ DE DIENSTEN 
Anholtskamp: Op 27 februari is een zangavond met 
in het eerste deel geestelijke liederen en in het twee-
de deel algemene. Een korte overweging vormt een 
vast bestanddeel van de avond. In de pauze is er ge-
legenheid voor ontmoeting en gesprek. Alles vindt in 
een gemoedelijke sfeer plaats. U bent van harte wel-
kom!  
 
Buurtdienst Elsen: Op 8 maart is de eerste buurt-
dienst van Elsen-Herike. Vorig jaar vond de laatste 
dienst geen doorgang vanwege de verbouwing toen. 
Nu is dat voorbij en kunnen we weer van start. In-
houdelijk moet de voorbereiding nog plaatsvinden. 
Dus daar is nog niets over te zeggen. Op het bijbels 
leesrooster staat voor die zondag een gedeelte uit 
het evangelie van Marcus (9: 2-10). Jezus is met drie 
leerlingen op een berg. Er vinden bijzondere dingen 

plaats. Jezus' gedaante begint te stralen en Mozes 
en Elia verschijnen op het toneel. Omdat biddag voor 
gewas en arbeid in diezelfde week volgt, zou ook 
daar iets mee kunnen worden gedaan.  
 
Doopdienst: zondag 18 januari is Jurgen Florian ge-
doopt, zoon van René en Anita van Middendorp-
Wessels.  

De volgende twee keren zijn gepland op 15 maart en 
10 mei. Belangstellenden kunnen zich bij mij, de 
voorganger in beide diensten, aanmelden. (tel. 
361238).  
 
HUISKAMER VAN DE KERK  
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting bij een 
kop koffie of thee. De koster en aanwezige gast-
vrouwen nodigen u van harte uit om langs te komen. 
MD 
 

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

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

vrije dag: maandag 
 
WIJ GEDENKEN 
Op de hoge leeftijd van 95 jaar overleed op 14 janua-
ri Hermina Johanna Eelderink-Sanderman, Mientje 
van 'Barg-Jan'. Ze verbleef sinds de zomer van 2005 
op de afdeling Muldershof van de Stoevelaar in 
Goor. Daarvoor heeft ze sinds haar trouwen met 
Gerrit Jan Eelderink op de boerderij aan de Stoeve-
laarsweg 5 gewoond en gewerkt. Zelf was ze van de 
Bolinkweg afkomstig. Als tiener kwam ze in betrek-
king bij een familie in Stokkum (bij 'Schöppert'). In de 
oorlogsjaren bood de familie Eelderink onderdak aan 
evacués in verband met de Hongerwinter en bom-
bardementen op Goor. Haar man Jan is voor korte 
tijd opgepakt geweest. Mientje heeft het in het begin 
niet altijd even makkelijk gehad, maar ze kende er 
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ook vele gelukkige jaren. Ze schonk het leven aan 
een zoon en dochter en zag klein- en achterkleinkin-
deren opgroeien. Ze was betrokken op de familie en 
zorgzaam. Omgekeerd kreeg zij ook de zorg en aan-
dacht, toen ze minder mobiel werd, al was dat niet al-
tijd even eenvoudig. Na het overlijden van haar man 
in 1999 is ze eigenlijk nooit alleen komen te staan. In 
de herdenkingsdienst klonk het lied 'Vaste rots van 
mijn behoud' als een verwijzing naar de redding uit 
de dood door Jezus Christus. Vanuit die hoop kon-
den we daarna op de Markelose begraafplaats af-
scheid van haar nemen. 
 
Op 22 januari overleed Hendrik Bouw in het zieken-
huis te Deventer, tot verdriet van zijn vrouw Hennie. 
Hij was al diverse malen eerder opgenomen geweest 
vanwege hartfalen. Henk Bouw is 73 jaar geworden. 
Ondanks zijn slechtere gezondheid heeft hij gepro-
beerd om van het leven te blijven genieten. De plek 
aan de W. Göttelaan was hem lief. In 1986 waren ze 
via kennissen in Markelo terechtgekomen. Hij hoefde 
niet meer zo nodig verhuizen naar Putten, waar hij 
een deel van zijn jeugd had doorgebracht met zijn 
beide broers en zus en waar hij ook nog samen had 
gewoond met Hennie. Haar had hij leren kennen, 
toen hij in de autohandel zat in Amsterdam. Zij had 
gereageerd op een advertentie, maar kreeg een 
vriend op de koop toe. In hem vond ze een stoere, 
lieve man, die op jonge leeftijd blijk had gegeven van 
lef door bij de marine te gaan. Uit een eerder huwe-
lijk had hij een dochter. Samen kregen ze geen kin-
deren meer. Omringd door familie, vrienden en buren 
hebben we op 26 januari bij zijn leven stil gestaan in 
'De Hoeksteen' in Putten, waar ook de begrafenis 
plaatsvond. Tijdens het uitdragen speelde de orga-
nist gezang 477, dat het geloof in de opstanding 
verwoordt. 
 
PASTORAAL TEAM 
Na veertien jaar pastoraal medewerkster te zijn ge-
weest in een deel van de Koekoek (Fokkerstraat 81-
97 oneven en 22-34 even, Koekoekslaan 2-82 even 
en de Koemweg) heeft Femie Keppels op 29 januari 
afscheid genomen van het team. Als blijk van dank 
gaven we haar een plant mee. We zullen nu op zoek 
moeten naar een opvolg(st)er. Aangezien er nog een 
paar secties vacant zijn, wordt de noodzaak groter 
op uitbreiding van het team.  
 
Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra 
 

Wijk Zuid 
Pastoraal werker: D. Beuving-Dannenberg 

Vennekesweg 10 
Telefonisch spreekuur: 

ma. t/m do 8.00 – 9.30 en 18.30 – 19.00 uur 
tel. 263686; email: dinibeuving@yahoo.com 

 
WIJ GEDENKEN 
Zaterdag 3 januari overleed in het verpleeghuis St. 
Elisabeth in Delden, in de gezegende leeftijd van 87 
jaar Janna Oolbrink-Wevers. Geboren in Elsen op de 

Bovenberg, verhuisde Janna Wevers na haar huwe-
lijk met Berend-Jan Oolbrink naar de boerderij aan 
de Stokkumerweg, waar haar man al vanaf zijn jeugd 
bij een oom en tante woonde die zelf geen kinderen 
hadden. Daar werden hun dochters Truus en Rikie  
geboren. Met de familie, met de buren hadden ze het 
goed daar. Met haar overlijden kwam er een einde 
aan een leven van zorgen voor en zorgen maken 
om. Want dat kenmerkte haar: ze was zorgzaam, 
voor alles en iedereen. Na een huwelijk van bijna 45 
jaar overleed op 21 februari 1992 haar man. Samen 
met dochter Truus die thuis woonde ging ze verder. 
Begin 2000 kwamen de plannen op gang om het ou-
de boerderijtje af te breken en samen met dochter 
Rikie en schoonzoon Herman een nieuw groot huis 
te bouwen. Helaas was het geluk om daar samen te 
wonen maar van korte duur doordat haar dochter Ri-
kie, die al langere tijd zwaar depressief was, een 
eind aan haar leven maakte. Een vreselijke klap die 
haar moeder Janna niet kon verwerken. Daar kwam 
bij dat ze zelf ernstig ziek werd.  
Na opname in het ziekenhuis kon ze niet meer terug 
naar huis en werd ze opgenomen in het verpleeghuis 
waar ze ruim een maand later overleed. Tijdens de 
uitvaartdienst stond de vraag van Janna Oolbrink uit 
de diepte van haar leven: waar is God? centraal. We 
lazen uit de Bijbel Psalm 22 en 23 en woorden uit het 
Johannes evangelie over onze God die blijkbaar niet 
alle menselijke problemen kan voorkomen, maar in 
de diepte met ons mee wil lijden, ons lijden wil hel-
pen dragen. Te midden van alle wanhoop en geloofs-
twijfel onderstreepte Janna Oolbrink in een liturgie 
van een uitvaart Gezang 14, de Heer is mijn herder.  
In het vertrouwen dat haar Herder haar in het oog 
heeft gehouden lieten wij het leven van deze zorg-
zame moeder en oma los en legden haar lichaam bij 
dat van haar man ter ruste op de Markelose begraaf-
plaats. 
De troost van onze Heer bidden wij toe aan dochter 
Truus, schoonzoon Herman en de kleinkinderen. DB 
 
In het ziekenhuis in Deventer overleed dinsdag 20 
januari in de gezegende leeftijd van 89 jaar  
Gerrit Hendrik Knopers, Brummelaarsweg 9. 
Op de rouwkaart schetsten zijn kinderen en kleinkin-
deren in een paar woorden hoe hun vader was:  - tot 
het laatst toe betrokken bij alles wat hem zo lief en 
dierbaar was-. Gerrit Knopers had een brede belang-
stelling. Hij hield van zijn paardjes in de wei. Keek er 
graag naar. Had ook grote belangstelling voor de 
hobby van zijn zoon Gerrit, oldtimer trekkers. Toen 
zijn vrouw nog leefde waren ze samen jarenlang 
trouwe supporters van hun schoonzonen als deze 
meededen met een autocross. Na haar overlijden in 
1984 veranderde dit. Op de tv keek hij nog graag 
naar een autocross en zeker ook naar een voetbal-
wedstrijd. Stond er zelfs midden in de nacht voor op. 
Gerrit Knopers heeft zijn leven lang gewoond aan de 
Brummelaarsweg in zijn ouderlijk huis. Toen hij 
trouwde met Hendrika Hoevink van de Borkeld 
trouwden ze bij zijn ouders in. Daar werden ook hun 
kinderen Dina, Hannie en Gerrit geboren. Het adres 
bleef het familiehuis. Ook nadat de oude boerderij 
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was afgebroken en er een mooie nieuwe gerieflijke 
woning voor in de plaats kwam, waar aan de ene 
kant Gerrit Knopers samen met zijn zoon Gerrit 
woonde en aan de andere kant kleinzoon Erwin met 
zijn vrouw Hennie en de achterkleinkinderen Kevin 
en Tom. De familieband met kinderen en kleinkinde-
ren was hecht. Iedereen kwam er graag. Veel werd 
samen gedaan. Veel voor elkaar gezorgd. Veel gela-
chen ook. De laatste tijd ging zijn gezondheidstoe-
stand steeds verder achteruit. Dankzij de goede zorg 
van arts en thuiszorg kon Gerrit Knopers tot het 
laatst op zijn stekje blijven wonen. Naast het gemis is 
er bij zijn familie ook grote dankbaarheid dat hun va-
der en opa zolang in hun midden mocht zijn. Zater-
dagmorgen 24 januari legden wij, na een afscheids-
bijeenkomst in het dienstgebouw waarin wij woorden 
uit Prediker 3 over de tijd overdachten, zijn lichaam 
bij dat van zijn vrouw ter ruste op de Markelose be-
graafplaats.  
Gerrit Knopers, zijn nagedachtenis zij tot zegen. DB 
 
Donderdag 22 januari kwam er onverwacht een eind 
aan het leven van Nel van der Knaap- Hanemaaijer, 
Welmersweg 7. Ze werd 76 jaar. Een paar weken ge-
leden reed ze nog rond in haar autootje. Deed bood-
schappen of dronk een kop koffie bij vrienden in het 
dorp. Vrijdag de 16e januari kon ze niet meer van bed 
af vanwege kortademigheid door longemfyseem 
waar ze aan leed. En waar niets meer aan te doen 
was. De thuiszorg werd ingeschakeld voor haar ver-
zorging. Tijdens het bezoek van een verzorgster 
overleed ze donderdag 22 januari aan een hartstil-
stand. Nel van der Knaap was een bezige vrouw. 
Welfare, yoga, vrouwenkoor Mar-Cant. Overal kwam 
je haar tegen. Altijd goedgehumeurd en een waterval 
aan woorden. In 1987 kwam ze met haar man Jaap 
vanuit Oirschot naar Markelo waar ze kwamen te 
wonen in een dienstwoning bij het Defensieterrein 
waarvan haar man beheerder werd. Het was een 
groot, ruim huis waar haar kinderen en kleinkinderen 
en verdere familie graag op bezoek kwamen. Ook 
was er een grote tuin bij waarin ze naar hartelust kon 
tuinieren. Na het overlijden van haar man in mei 
1997 kon ze er tot haar grote blijdschap blijven wo-
nen. Het overlijden van haar zoon Rob op jonge leef-
tijd aan kanker was een volgende grote klap die ze te 
verwerken kreeg, evenals haar eigen darmkanker. 
Langzaam krabbelde ze daarna weer overeind. Nel 
vond het fijn om bezoek te ontvangen maar vond het 
ook niet erg om alleen te zijn. Er was altijd wel wat te 
doen. Ze handwerkte, breide puzzelde graag. Ze was 
een echte doener en geen prater over haar gevoe-
lens. Als deze al ter sprake kwamen dan was het 
kort. Daarna ging het gesprek snel weer over de ge-
wone huis-, tuin- en keukendingen. Op geen enkele 
manier wilde ze haar kinderen belasten met zorg om 
haar. Deze hadden hun eigen werk en gezin. Dat 
ging voor. Haar dochters en kleinkinderen bewaren 
goede en warme herinneringen aan hun mam en 
oma. Ze gaf hen alle ruimte en vertrouwen om op ei-
gen benen te staan, zelfstandig te worden. De wereld 
te ontdekken. Normen en waarden, goede manieren 
stonden bij haar hoog in het vaandel. Mam wilde elk 

gesprek positief eindigen, vertelde een van haar 
dochters. Ze was bijzonder in het gewone en mis-
schien wel het allerbelangrijkste: Je mocht gewoon 
jezelf zijn bij haar en tegelijkertijd wist je je geborgen 
en geliefd. Je kreeg de vrijheid maar kon altijd terug-
vallen op thuis. Met al haar doorgegeven wijsheid en 
de vele goede herinneringen zullen zij verder gaan. 
En deze ook weer doorgeven aan hun kinderen. In 
een dienst in het crematorium te Usselo namen wij 
afscheid van deze levenslustige moeder, oma en 
zuster waarbij naast alle herinneringen, woorden uit 
de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs over 
de liefde centraal stonden. Liefde is elkaar ruimte 
geven, tijd laten, goedheid, geduld. Dat is wat zij 
heeft voorgeleefd en zo zullen haar geliefden zich 
haar blijven herinneren. Nelly Johanna van der 
Knaap – Hanemaaijer. 
Haar nagedachtenis zij tot zegen.   DB 
 
In het licht 
Om de eerste dag van de rest van ons leven, 
Om het licht dat telkens weer doorbreekt, 
Om de warmte die de kilte verdrijft, 
Om de geuren van groen om ons heen. 
 
Om de mensen die wel worden bevrijd, 
Om wie zich niet neerleggen bij onrecht, 
Om wie opstaan tegen leugen en bedrog, 
Om wie werken aan een andere toekomst. 
 
Om wie zich geven aan het welzijn van mensen, 
Om wie verzorgen, verbinden en genezen, 
Om wie een toevlucht zijn voor ontheemden, 
Om wie vertroosten, verzachten en sterken. 
 
Om wie het patroon van geweld wil verbreken, 
Om wie het oude liedje niet meer wil zingen, 
Om wie het waagt zonder te willen winnen, 
Om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle. 
 
Om alle kinderen die ons leven versieren, 
Om alle momenten van vrolijk plezier, 
Om alle vriendschap, gemeenschap en liefde, 
Om alle verrukking van kunst en cultuur. 
 
Om alle getuigen wier woorden nog spreken, 
Om alle opwekkende mooie verhalen, 
Om alle goede gebaren en wenken, 
Om alle dromen en daden van hoop. 
 
Om de laatste der dagen, het diepste geheim, 
Als alle tranen zullen worden afgewist 
En alle ogen zullen worden geopend. 
In het zoete licht van de morgen: 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Uit: Nick Schuman:   Een verschil van dag en nacht. 
Meinema, 1984 
 
NIEUWJAARSWENSEN STOKKUM 
Op 11 januari was het de laatste keer dat Jan ten 
Hove meehielp met het houden van buurtdiensten in 
Stokkum. Hij was zelf een van de initiatiefnemers 
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geweest. Voor al de jaren dat hij hier zijn steentje 
aan bijdroeg zeggen we hem dank.  
De waarde van deze buurtdiensten heeft zich duide-
lijk bewezen. Op eigen wijze en in dialect hield hij 
een goed verhaal over de liefde van Jezus voor ons 
mensen, aan de hand van de geschiedenis van Za-
cheüs volgens het evangelie van Lucas 19. Het viel 
in goede aarde. En het leidde al tot het idee om hem 
te vragen om op die wijze een zangavond op de An-
holtskamp invulling te geven. 

Hopelijk behoudt hij de gezondheid om nog langere 
tijd voor de gemeente van betekenis te kunnen zijn. 
MD 
 

Kerkenraad 
 
PALESTINA, HET LAND VAN SIMSON? 
De oorlog in de Gazastrook heeft veel discussie op-
geroepen. Bij de een overheerst de zorg over de 
mensen in Israël, bij de ander over de bewoners van 
Gaza. Het oorlogsgeweld heeft alles te maken met 
het jarenlange conflict over Palestina, over Israël en 
de bezette gebieden. 
Henk Zomer is lang betrokken geweest bij de situatie 
in dat gebied. In de tijd dat hij werkte bij de hulpver-
lening aan vluchtelingen is hij daar geweest voor de 
Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in 
het Midden Oosten. Later heeft hij 3 maanden ge-
woond in Beït Sahour, bij Bethlehem, en heeft van 
daaruit als burgerwaarnemer gereisd in Israël, Gaza, 
de Golanhoogte en de Westelijke Jordaanoever.  
Op 25 februari zal hij tijdens een gemeenteavond 
achtergrond informatie geven over de situatie aan de 
hand van foto's. De avond begint om 20.00 uur en is 
in het dienstgebouw. We verwachten dat het een 
leerzame avond wordt, waarna we wat meer begrij-
pen van wat er in dit conflict allemaal speelt. JH 
 

Kerkrentmeesters 
 
KAST GEVONDEN 
De oproep kast gezocht voor de liturgische kleden in 
het vorige kerkblad heeft succes gehad. 

In de consistorie staat nu een schitterende kast, om 
de kleden in op te hangen. 
Wij willen de schenkers van de kast hartelijk bedan-
ken en uiting geven aan onze blijdschap.  

College van Kerkrentmeesters. 
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

 
                 6 TOT 9 JAAR 
 

 
 
26 februari  Afmaken van de lampion 
12 maart  Bakken maar….. 
 

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 
 

 
26 februari  Pizza bakken 
12 maart  Pennenbakje 
 
 Groetjes Joanne, Madieke en Margot 
 
Van de Zondagsschool… 
Er staat al een stoel voor jou klaar 
Ja, dat doen we niet zo maar 
Wij vinden het fijn om te zingen en te vertellen met 
nog meer kinderen 
Niets behoeft je te hinderen 
De deur staat iedere week voor jou dus open 
Kom dus maar gerust een keer binnenlopen 
Je stoel staat al klaar 
Ja, echt waar......... 
 

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat?    Van 18.30 uur 
                   tot 19.30 uur 
Onkosten: € 0,75 per keer 
Wanneer? Zie onderstaand 
                   programma 

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat?    Van 18.30 uur 
                   tot 19.30 uur 
Onkosten: € 0,75 per keer 
Wanneer? Zie onderstaand  
                   programma 
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Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het je leuk om 
met andere leeftijdsgenootjes naar mooie verhalen 
uit de bijbel te luisteren, kom dan een keertje langs 
bij de Zondagsschool. 
Iedere zondag tussen 10.00 en 11.00 uur ben je van 
harte welkom. Je vindt ons in het dienstgebouw bij 
de kerk, in Stokkum en in Elsen. 
 
De Zondagsschool in Markelo bestaat al 110 jaar.  
Ja, inderdaad al meer dan honderd jaar. Vraag maar 
eens aan je vader of moeder, opa of oma of zij ook  
op de Zondagsschool hebben gezeten. En dan zul je 
horen dat ze hier hele fijne herinneringen aan heb-
ben. 
Ben je toch een beetje nieuwsgierig geworden…. 
Geen probleem.  
Kom gewoon eens een keertje kijken. En neem je 
broertje of zusje, vriendje of nichtje gewoon mee. 
Ook die zijn van harte welkom. 
 
Tot gauw! 
 

Vorming en Toerusting 
 
CATECHESE 
De groep die vorig seizoen catechese volgde in de 
leeftijd van 13-15 jaar is weer van start gegaan. De 
afgesproken data: vrijdag 6/2, donderdag 12/2, don-
derdag 26/2, vrijdag 6/3, vrijdag 20/3, donderdag 
26/3 en vrijdag 3/4. Op de donderdag komen we in 
het dienstgebouw bijeen, op de vrijdag aan de pasto-
rie aan de Tolweg 3. De bijeenkomsten zijn van 
19.00 tot 20.00 uur. Naast informatie over de ge-
loofsinhoud van de kerk is er volop ruimte om te rea-
geren en met eigen vragen te komen. Ik hoop op 
boeiende avonden. Wie nieuwsgierig is kan met mij 
contact opnemen. Als er nog een paar bij komen, 
kan het nog aantrekkelijker worden.  
Ds. M. Dijkstra (email: martends@wanadoo.nl).  
 
BELIJDENISCATECHESE 
Op vrijdagavond 13 februari is de eerste bijeenkomst 
gepland van de belijdeniscatechese. Met de drie 
deelnemers zal worden gesproken over aspecten 
van het christelijk geloof. Onderling spreken we de 
thema's en precieze data af. Omdat één wisselende 
diensten heeft op haar werk, is dat niet ver van tevo-
ren af te spreken. Een van de deelnemers hoeft niet 
eens meer belijdenis af te leggen, omdat zijn aan-
vaarding van het ambt van diaken destijds al werd 
gerekend als een belijdenis. Hij wilde echter desge-
vraagd wel meedoen aan de geloofsgesprekken. 
Mochten er nog meer mensen zijn, die hieraan willen 
deelnemen, dan zijn ze welkom. Men kan contact 
opnemen met mij, ds. M. Dijkstra (tel. 361238). 
  
HET SMALLE PAD 
Sinds enige tijd organiseert de Protestantse Ge-
meente Diepenheim lezingen over maatschappelijk 
relevante onderwerpen onder de titel ‘Het Smalle 
Pad’. 

Op donderdagavond 19 februari neemt het Smalle 
Pad een vervolg wanneer ethicus en filosoof prof. dr. 
Hans Achterhuis naar de Johanneskerk zal komen.  
Tot vorig jaar was prof. Achterhuis hoogleraar filoso-
fie aan de Universiteit Twente. Eerder vervulde hij 
functies bij maatschappelijke organisaties als Kerk 
en Wereld, Werelddiaconaat en het Nederlands Cen-
trum voor Buitenlanders.  
Hij schreef een fors aantal boeken, waaronder het 
bekende “De markt van welzijn en geluk” (1980), 
maar ook “Het rijk van de schaarste” (1988), “De er-
fenis van de utopie” (1998) en “Politiek van goede 
bedoelingen” (1999).  
Onlangs verscheen zijn vuistdikke studie “Met alle 
Geweld”, over de oorsprong van geweld. 
Als iemand de sociale ontwikkelingen in de Neder-
landse samenleving van de laatste decennia heeft 
gevolgd, doorzien en bovendien in verstaanbare taal 
kan uitleggen, is het wel prof Achterhuis. Hij werd 
nog niet zo lang geleden uitgeroepen tot één van de 
meest gezaghebbende en invloedrijke denkers in 
Nederland. 
Kortom, het is zeer de moeite waard om hierbij aan-
wezig te zijn.  
De avond begint om 20.00 uur in de Johanneskerk 
van Diepenheim. Einde rond 22.00 uur. 
De toegang is vrij. 
 

Algemeen 
 
THEMADIENST 
Op 1 maart om 10 uur is er weer een themadienst. 
Het thema houden we nog even geheim, maar het 
heeft te maken met goede voornemens, zinvol op 
weg zijn en (on)zekerheden.  
De voorganger in deze dienst is ds. Astrid Gouma 
uit Rijssen. Het belooft weer een leuke, bijzondere 
dienst te worden, dus graag tot ziens.   
 

Commissie Thema Diensten 
 

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING. 
Op onze verenigingsavond op donderdag 19 
februari zal de heer Hans Kok, burgemeester van de 
gemeente Hof van Twente onze gast zijn. Hij zal 
spreken over het thema "sociale samenhang in de 
Hof van Twente".  
De burgemeester heeft voor- en nadat hij ziek werd 
al meerdere buurtschappen in de gemeente bezocht. 
Hij zal hier over vertellen. 
Wij nodigen u van harte uit in het Dienstgebouw van 
de Martinuskerk in Markelo. Wij beginnen om 20.00 
uur en we hopen veel leden te mogen begroeten. 
 
Op woensdag 4 maart is onze koffieochtend in het 
Dienstgebouw.  
Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. We beginnen 
om 10.00 uur. 
Mevr. Yvonne Hogendoorn van het Rode Kruis zal 
op een boeiende manier vertellen over het thema: 
“Op zoek naar familie”.  



7                                  
 

Wanneer iemand door een conflict, een ramp, per-
soonlijke of maatschappelijke omstandigheden een 
familielid mist, kan het Rode Kruis een speciale 
zoekactie starten.  
Het Nederlandse Rode Kruis spoort personen zowel 
in Nederland als in het buitenland op. Buiten Neder-
land wordt gebruik gemaakt van andere nationale 
verenigingen in ruim 180 landen.  
Zo was er in het KRO programma “de Wandeling” 
aandacht voor het ontroerende verhaal van Michiel 
Hoek. De Friese Michiel krijgt van het Nederlandse 
Rode Kruis een brief. Zijn halfbroer in Ethiopië zoekt 
contact met hem. Mevr. Hogendoorn zal vertellen 
hoe dit allemaal in zijn werk gaat….. 
 
JAARVERGADERING MARKELO’S KERKKOOR 
Op maandag 5 januari hielden wij onze jaarvergade-
ring. Onze voorzitster heette alle aanwezigen wel-
kom en wenste ons een goed en gezond zangjaar. 
Helaas waren er op deze avond een aantal leden 
ziek. 
Fijn dat ook mevr. Sanderman-ten Hove als erelid 
aanwezig was. Ook waren aanwezig mevr. Dijkstra, 
mevr. Beuving en dhr. Linde als afvaardiging van on-
ze kerk. Bedankt. 
Na afhandeling van het jaarverslag werden we aan-
gespoord om de kas te spekken door het kopen van 
PLUS sponsoractiezegels. Een vol boekje is € 6 
waard, waarvan € 2 naar onze kas kan gaan! Ook 
willen we al onze donateurs hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage. 
In het afgelopen jaar moesten enkele enthousiaste 
leden om gezondheidsredenen bedanken. Bedankt 
voor al jullie goede en trouwe jaren als lid. 
Na de pauze kwam het Markvelds buurtorkest voor 
ons spelen, afgewisseld door zang en enkele gedich-
ten en zoals gebruikelijk aan het slot de verloting met 
leuke prijzen.  
Op 12 januari zijn we weer enthousiast begonnen 
met oefenen van nieuw repertoire voor de kerkdienst 
op 1e paasdag. 
Houdt u ook van zingen? Het kerkkoor bestaat nog 
maar uit 35 leden en kan dus best nieuwe leden ge-
bruiken. Probeer het eens en kom een kijkje nemen 
op maandagavond 20.00 uur in het dienstgebouw. 
DOEN! 
Aan het eind van deze avond wenste onze voorzit-
ster ons een goed zangjaar toe, en daar gaan we 
voor! 
Namens het bestuur, 
      Alie Schonewille-Sluijer 
 

  
De Nieuwe Bijbelvertaling, wat maakt het ver-
schil? 
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een bijbelverta-
ling die veel mensen bereikt en aanspreekt. Ook 
wordt de NBV in veel kerken gebruikt als kansel-
bijbel. Toch is de vertaling sommige mensen nog on-

bekend. Daarnaast zijn er mensen die de NBV wel 
lezen, maar nog weinig weten over het ‘waarom’ van 
deze vertaling. 
Het NBG heeft een praktisch boekje uitgebracht met 
de titel ‘De Nieuwe Bijbelvertaling, wat maakt het 
verschil?’. Wat is er nu zo anders aan deze vertaling 
ten opzichte van andere bijbelvertalingen? Welke 
keuzes zijn er tijdens het vertalen gemaakt en waar-
om? Op deze en andere vragen geeft het boekje een 
antwoord. Het boekje is uiterst geschikt om met uw 
gemeente of bijbelstudiegroep mee aan de slag te 
gaan. 
Het boekje bevat vragen en discussiepunten om een 
bijbelvertaling – in het bijzonder De Nieuwe Bijbelver-
taling – te kunnen beoordelen. Het geeft in vogel-
vlucht een overzicht van belangrijke kwesties die 
spelen bij het vertalen van de Bijbel. Per hoofdstuk 
wordt een onderwerp geïntroduceerd met een dis-
cussiepunt. Daarnaast worden er voorbeelden gege-
ven uit de vertaalpraktijk.  
Wilt u zich verdiepen in het ‘hoe en waarom’ van bij-
belvertalingen en in het bijzonder De Nieuwe Bijbel-
vertaling? Vraag dan snel het boekje bij het NBG 
aan. Neem contact op met het Klantencontactcen-
trum, telefoon 023-514 61 46,  
info@bijbelgenootschap.nl. 
Op www.bijbelgenootschap.nl zijn vanaf december 
werkbladen en instructies voor groepsleiders be-
schikbaar om bij het boekje te gebruiken. 
 
Alles over de Bijbel 
Nederland scoorde gemiddeld een 6,9 op de Natio-
nale Bijbeltest die afgelopen 28 oktober op Neder-
land 2 werd uitgezonden. Die score was hoger dan 
vorig jaar. Lag dat aan de vragen of hebben de Ne-
derlanders steeds meer kennis van de Bijbel? 
Het NBG biedt diverse websites aan waarmee men-
sen hun bijbelkennis kunnen bijspijkeren. Afgelopen 
september werd www.allesoverdebijbel.nl gelan-
ceerd. Dé portal voor wie snel toegang wil hebben tot 
de Bijbel op het web. Op deze site vind je onder 
meer toelichtingen bij de vragen uit de Nationale Bij-
beltest. Verder heb je toegang tot diverse bijbelverta-
lingen op internet in tekst en in luistervorm, digitale 
historische bijbels, achtergrondinformatie en histori-
sche tijdlijnen bij de Bijbel en informatie over de Bij-
bel en cultuur. 
En kijk ook eens op www.denationalebijbeltest.nl. 
Hier kunt u diverse vragen uit deze en eerdere tests 
online beantwoorden en kijken wat u scoort. Ook 
kunt u zelf vragen verzinnen en opsturen of een film-
pje over de Nationale Bijbeltest insturen. 
 
NBG-regiodag in Zutphen, zaterdag 7 maart 2009 
U kunt zich nog opgeven. 
De dag begint om 10.00 uur en eindigt rond 15.00 
uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang (in-
clusief een eenvoudige lunch) is gratis. Opgeven kan 
via e-mail: info@bijbelgenootschap.nl  of telefonisch: 
(023) 514 61 46. 
Uitvoerige informatie over doel en programma is al 
verstrekt in het kerkblad van januari. 
                   Werkgroep NBG Markelo 
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maandag 9 februari 1 Korintiërs 9:1-14 
dinsdag 10 februari 1 Korintiërs 9:15-27 
woensdag 11 februari 1 Korintiërs 10:1-13 
donderdag 12 februari 1 Korintiërs 10:14-22 
vrijdag 13 februari 1 Korintiërs 10:23-11:1 
zaterdag 14 februari Psalm 83 
zondag 15 februari Marcus 1:16-28 
maandag 16 februari Marcus 1:29-45 
dinsdag 17 februari Jesaja 36:1-10 
woensdag 18 februari Jesaja 36:11-22 
donderdag 19 februari Jesaja 37:1-13 
vrijdag 20 februari Jesaja 37:14-29 
zaterdag 21 februari Jesaja 37:30-38 
zondag 22 februari Jesaja 38:1-14 
maandag 23 februari Jesaja 38:15-22 
dinsdag 24 februari Jesaja 39:1-8 
woensdag 25 februari Psalm 57 
donderdag 26 februari Marcus 2:1-12 
vrijdag 27 februari Marcus 2:13-22 
zaterdag 28 februari Marcus 2:23-3:6 
zondag 1 maart Psalm 91 
maandag 2 maart Marcus 3:7-19 
dinsdag 3 maart Marcus 3:20-35 
woensdag 4 maart Psalm 106:1-15 
donderdag 5 maart Psalm 106:16-33 
vrijdag 6 maart Psalm 106:34-48 
zaterdag 7 maart 2 Petrus 1:1-11 
zondag 8 maart 2 Petrus 1:12-21 
maandag 9 maart 2 Petrus 2:1-10a 
dinsdag 10 maart 2 Petrus 2:10b-22 
woensdag 11 maart Marcus 4:1-9 
 

Heeft zich verwonderd, 
mateloos verwonderd. 
Over vogels, bloemen, 
bomen. Over de lente, 
over de herfst. Over het 
gewoonste – een 
schaduw, een lichtin-
val, een groet, een 
glimlach. 
Heeft liefgehad. Een 
vrouw, kinderen, klein-
kinderen. De mensen 
om zich heen. Hartver-
warmend geweest. 
Heeft gelachen en ge-

huild, gehoopt en gewanhoopt, gezongen en ge-
schreeuwd. 
Is steeds wijzer geworden. Steeds vertrouwder met 
het geheim. 
Heeft geleefd, met huid en haar, met hart en ziel ge-
leefd. Kan rustig sterven. Is mens geweest. 
 
Uit: Een mensenleven, een geschenk van  Otto Dicke 
Tekst: Hans Bouma 
Isbn 90-242-2733-x 

 
  
EEN RAMP LAAT JE NIET LOS. 
Tussen 1999 en 2002 vonden op de Molukken hevi-
ge gevechten plaats tussen christenen en moslims. 
Sinds 2002 is er een broze vrede. Beide groepen zijn 
helaas nog gemakke-
lijk te provoceren. 
Daarom is het belang-
rijk dat Molukse mos-
lims en christenen met 
elkaar in gesprek 
gaan. 
Kerk in Actie steunt 
projecten op de Mo-
lukken waar mensen 
uit beide bevolkings-
groepen samenkomen 
Door niet meer in wij/zij te denken wordt escalatie 
van spanningen voorkomen. Ook worden invloedrijke 
religieuze leiders toegerust om hun achterban goed 
te kunnen informeren en begeleiden via toespraken 
en tv-programma’s. Dominees en imams worden on-
derwezen en geholpen om vredespreken te maken. 
De boodschap van de kansel is er één van vrede 
voor heel de Molukken. Zo komt het gesprek tussen 
mensen van beide religies weer tot stand. Samen 
maken ze de weg vrij voor duurzame vrede. 
Kerk in Actie wil de stabiliteit versterken door de Mo-
lukse organisatie Elaiem te steunen. Elaiem brengt 
christenen en moslims samen en helpt ze elkaars 
kant van het verhaal te ontdekken. Zo ontstaat er 
ruimte voor vrede en verzoening. 
Christenen en moslims lijden beiden onder geweld. 
Elaiem werkt ook aan het voorkomen van escalatie 
van spanningen. Want er zit nog veel spanning in de 
Molukse samenleving. Met name rond verkiezingen 
kan het conflict opeens weer oplaaien. 
Elaiem voert daarom een mediacampagne waarin de 
boodschap van vrede centraal staat. 
Wederopbouw draait om mensen die werken aan 
verzoening en dialoog en die leren wat recht is als 
niet meer het recht van de sterkste geldt. 
Zullen wij als kerk van Markelo naast hen gaan 
staan?  
De collecte op 22 februari onder het thema: “Een 
ramp laat je niet los” beveelt ZWO van harte bij u 
aan.  
 
WAAR BLEEF AL DAT GELD? 
ICCO en Kerk in Actie hebben direct na de tsunami 
op 26 december 2004 hulp verleend aan de getroffe-
nen. Dit deden ze uit de opbrengst van de Nationale 
Actie van de Samenwerkende Hulporganisaties 
(SHO) op giro 555 en giften van donateurs en diaco-
nieën. Vier jaar na deze ramp is de eindrapportage 
van de hulpactie uitgekomen. 
De lokale partnerorganisaties en kerken brachten 
de hulp naar de getroffen bevolking. Ook stimuleer-



9                                  
 

den ICCO en Kerk in Actie hun partners om met an-
dere lokale organisaties samen te werken. 
In de loop van de tijd werd noodhulp opgevolgd door 
wederopbouw: huisvesting, levensonderhoud, ge-
zondheidszorg, onderwijs, opbouw van lokale orga-
nisaties, mensenrechten, vredesopbouw en demo-
cratisering en rampenparaatheid.  
De behoeften van de getroffenen stonden daarbij 
centraal.  
De Nederlandse hulpverleners die samenwerkten in 
de SHO hebben zich volgens de Algemene Reken-
kamer gehouden aan de verantwoordingsvoorschrif-
ten.  
Echter uit het Rekenkamerrapport komt het beeld 
naar voren dat een deel van de Nederlandse giften 
voor de tsunami niet traceerbaar zou zijn….. 
ICCO en Kerk in Actie kunnen tot in detail inzichtelijk 
maken waaraan uw geld is besteed, welke hulp 
mensen daarvoor hebben gekregen en hoe onze 
hulpverlening heeft bijgedragen aan verbetering van 
verschillende sectoren als huisvesting en scholing. 
 
40-DAGEN-TIJD. 
Op 25 februari begint weer de “40-dagen-tijd”. 
Aan het eind van de 40-dagen-tijd is de “Stille week”. 
ZWO wil graag in deze “Stille week” een ”boekje” uit-
geven met gedichten en gedachten uit de gemeente, 
zodat we samen (met de dominee) deze week kun-
nen beleven met wat er uit eigen kring wordt inge-
bracht. 
Wat betekent die tijd voor U? Hebt u iets speciaals? 
Wilt u eens met ons meedenken? Wij denken aan 
een bijzondere gebeurtenis, een gedicht, iets wat u 
elk jaar in deze periode doet of juist laat. 
Hebt u een goed idee voor de diensten in deze peri-
ode of een mooi artikel voor dit boekje? U kunt uw 
suggesties inleveren bij de koster. 
ZWO zal dan een keuze maken uit de ingebrachte 
artikelen. 
 
BOEKEN 
Voor de boekenverkoop in de zomermaanden zijn wij 
op zoek naar goede 2e hands boeken.  
Op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen is er 
altijd iemand in het Dienstgebouw om de boeken aan 
te nemen. Eerst een telefoontje naar de koster Je-
roen Noltus kan natuurlijk ook: 363890 of Diny Com-
pagner 362140, of Riet Straalman 362740. 
De opbrengst komt ten goede aan onze Martinus-
kerk. 
 
 
 
 
 
GIFTEN BLOEMENDIENST 
Mw. K.K. € 20 / Hr. V. € 5 / Fam L. € 5 / te W. € 20 / 
Hr. L. € 10 
Mw. W.S. € 5 / Mw. A.E. € 5 / Fam H. € 5 / N.N. € 5 / 
Hr. M. € 15 / Mw. V.kl O. € 10 
 
 
 

GIFTEN:   
22 november t/m 31 december 2008. 
CvK./Kerk:  S.€ 10 / S-N. € 10 / S. € 10 / S. € 5 / 
n.n. € 10 / S-B. € 15 / R. € 10 / H-V. € 10 / n.n. € 10 / 
S-S. € 10 / H. € 15   
Orgelfonds:         t H. € 10    
Zodagsschool:    K. € 10    
Bloemendienst:   V. € 10    
Verjaard. fonds: A. € 10 / B. € 15 / M. € 5 / T-D. € 5 / 
B. € 10 / K-W. € 5 / K. € 5 / D. € 10 / 
via de bank:  € 950 
Geluid: CD etc.:   n.n. € 10  
Zondagsschool:    K. € 10  
Diaconie: 
Fruitbakjes:          div. x    € 157 
Kalenders:            div. x    € 143 
Bloemenfonds:     K-K. € 15 / GR. € 10 / S-K. € 15 / 
R. € 10 / E. € 10 / W.€ 10 / O-N. € 2 / n.n. € 5 /  
S. € 10 / A.V. € 10  
 
COLLECTEN: 
Datum         CvK      Diac      Eindcollecte              
23 nov        84,07   84,06    222,55    Alg.Kerkenwerk 
28 nov                                   66,40    Diaconie/Anholtskamp 
30 nov        42,70   42,70    100,20    Diaconie 
07 dec        91,62   91,62    257,15    Diaconie 
11 dec                                   40,00    Diaconie/Anholtskamp 
14 dec       34,77    34,77      61,67    Diaconie 
21 dec       36,53    36,53      79,67    Diaconie 
21 dec                                 428,00    CvK Onderh.fonds 
24 dec                                   69,15    Diaconie/Anholtskamp 
24 dec       97,15    97,14    295,40    Themadienstcomm. 
24 dec     135,03  135,03    408,65    Diaconie/Guatemala 
25 dec       99,20    99,19    273,10    Kerkblad 
28 dec       34,55    34,55      78,90    Orgelfonds 
31 dec       19,80    19,80      57,10    CvK. Oudejaarscoll. 
04 jan        34,45    34,45      89,80    Orgelfonds 
11 jan        28,40    28,39      75,32    Onderhoudsfonds 
11 jan        34,30    34,30      76,60    Onderhoudsfonds  

                                               (Stokkum) 
18 jan         49,83    49,82    111,10   Jeugd-en 
                   Jongerenwerk 
25 jan         46,96    46,95     122,10    Diaconie (10 u) 
25 jan          8,30      8,30        22,90    CvK en Diaconie 
       (19.30 u) 
 

ZALENVERHUUR 
   Waar? Dienstgebouw 
   Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten / 

workshops 
  Aantal 5 tot 150 personen 
    Info Jeroen Noltus 
  Tel. 363890 
    Email: dienstgeb@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 zondag-
morgen van 09.00 uur – 10.00 uur. 
Redactieadres:  Mevrouw R. Wibbelink 
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.  
Tel: 0547-261937 
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ONTMOETINGSDAG VOOR GESCHEIDENEN  
Met het thema: “ Gescheiden… en dan verder?! ” 
Als mensen hun relatie beëindigen houdt daarmee 
het contact vaak niet op. Op allerlei manieren blijf je 
toch -gewenst of niet- met elkaar verbonden?  
Welke factoren spelen daarbij een rol? Hoe kun je 
daar mee omgaan?  
Naast deze thematische benadering is er ruimte voor 
je eigen verhaal.Daarnaast is er een creatieve 
verwerking. Deze dag biedt je vooral gelegenheid tot 
ontmoeting met lotgenoten. 
Organisatie en leiding: regionale werkgroep 
Scheiden & Geloven Twente. 
Op zaterdag 28 maart van 10-15.30 uur 
in de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen 
 
Aanmelding bij de Zwanenhof  
Tel 074-2659525 of e-mail: info@zwanenhof.nl 
Kosten: € 15 tot € 20 (naar draagkracht) bij bin-
nenkomst te voldoen; incl. koffie en lunch. 
 
RECREATIEWERK IN ZEELAND. 
De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Melisker-
ke organiseren al sinds 1964 recreatiewerk voor va-
kantiegangers.  
Enthousiaste jongeren afkomstig uit verschillende 
delen van Nederland geven invulling aan een recrea-
tieprogramma in en bij de Boshut, op een eigen ter-
rein in Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra.  
Voor de recreatieteams van zomer 2009 zijn we op 
zoek naar: 

Jongeren(M/V)  
• ben je 18 jaar of ouder,  
• sta je positief tegenover het christelijk geloof,  
• hou je wel van wat inspanning en gezelligheid,  
• ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 

11 juli tot 23 augustus 2009, 
Dan ben jij degene, die we zoeken!   
Wij zorgen voor onderdak, zakgeld en we vergoeden 
je reis- en verblijfkosten! Voor meer informatie kun je 
onze website bezoeken: www.boshutzoutelande.nl 
 
Zin in een ACTIEVE VAKANTIE aan de Zeeuwse 
kust? 
Organiseer dan al-
lerlei activiteiten 
voor vakantiegan-
gers (met name 
kinderen) op één 
van de zonnigste 
plekjes in Neder-
land. 
Je doet dit samen 
met nog vijf team-
genoten namens 
de plaatselijke kerken. Daarvoor hebben we een ei-
gen recreatiegebouw op een grasveld van 30 bij 70 
meter in de bosrand onderaan de duinen. Dus, niet 
afhankelijk van een camping o.i.d. Dat gebouw is je 
woon- en werkplek voor twee weken. 
Ben je tussen de 18 en de 25 jaar, sta je positief te-
genover het christelijk geloof en hou je wel van wat 
inspanning, dan ben jij degene die we zoeken.  

Kom ook twee weken naar Zoutelande tussen 11 juli 
en 23 augustus 2009. Je zult er met een tevreden 
gevoel op terug kijken. 

 
Wij bieden je onderdak, vergoeding van reiskosten 
en tijdens je verblijf huishoudgeld (€ 25 per week) en 
zakgeld (€25 per week). En bovendien een trainings-
weekend op 6 en 7 juni. 
Nieuwsgierig geworden, bezoek dan onze website: 
www.boshutzoutelande.nl 
Of bel voor meer informatie naar: 
DE BOSHUT Zoutelande, 
Frannie Pattenier Tel. 0118 56 18 47 
 
 
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 9 maart   2009. 
Inleveren kopij vóór vrijdag  27 februari  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 
 


