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NAMASTE 
Het is vakantietijd. Je kunt dat merken aan de toeristen 
die je op straat ziet of in de winkel tegenkomt. Onbe-
kende gezichten. Je herkent snel genoeg of ze van 
hier zijn of niet. Aan de manier waarop ze rondlopen 
en om zich heenkijken of stilstaan voor een etalage. Al 
kun je je vergissen, zoals mij overkwam in de week 
van de Markelose fietsvierdaagse. Halverwege de Ho-
gedijk vroegen twee dames zich af hoe ze het snelst 
met de fiets in het dorp kwamen. Een plattegrond was 
zichtbaar in één van de tassen. Toen ik met hen aan 
de praat raakte, bleken ze gewoon in Markelo te wo-
nen. Toeristen in eigen omgeving. 
 
Na jaren hier te hebben gewoond, kun je nog onbe-
kenden voor elkaar zijn. Net zoals die keer dat een 
vrouw me bij het uitgaan van de kerk vroeg of ik soms 
de nieuwe dominee was. Dat was in het weekend van 
Cadans. Uit deze vraag valt af te leiden, dat ze onze 
kerk langere tijd niet meer van binnen had gezien. 
Maar dat gold die zondag voor meer bezoekers. Het 
was dan ook een heel bijzondere en kleurrijke dienst 
met inbreng van buitenlandse gasten in klederdracht. 
Voorbeden werden door Italianen in het Duits ver-
woord. Spanjaarden bezongen Maria, de moeder van 
Jezus. Hun 'olé, olé' werkte aanstekelijk. De rooms-
katholieke achtergrond van de jonge groep uit Kroatië 
werd zichtbaar, toen zij hun lied over Maria ten gehore 
brachten. De muziek tijdens de collecte kwam van een 
fanfare uit Zuid-Duitsland. Een dansgroep uit India 
zong een algemeen gebed. Na afloop klonk doedel-
zakmuziek, toen een Schotse groep de mensen van 
de kerk naar het feestterrein begeleidde. Helaas re-
gende het toen en werd het defilé even later afgelast. 
Maar verder hadden we een onvergetelijke dienst be-
leefd en kon dit weekend niet meer stuk. Het was heel 
gezellig en aantrekkelijk met vele spontane ontmoetin-
gen. 
 
Zo veel verschillende mensen door elkaar. Samen ge-
komen rondom muziek en dans. Het kon allemaal. Op 
de zaterdagmiddag kon je bij bepaalde kraampjes 
worden verrast door betrokkenheid van dorpsbewo-
ners bij die activiteit. Je raakte makkelijk aan de praat 
met dorpbewoners, die je nog niet goed kende. Menig 
adres zal zijn uitgewisseld met gasten. Terwijl Hon-
gaarse meisjes een aantal dansen uitvoerden, speel-
den anderen tegelijkertijd een spel uit over een prin-

ses, die werd betoverd door een boosaardige heks. Je 
kon genieten van bekend en onbekend talent zonder 
er een kaartje voor te hoeven betalen. In een toelich-
ting op bepaalde groepen werd hun bescheidenheid 
genoemd. Dat werd bevestigd, als je zelf met hen in 
contact kwam. Hun vriendelijkheid was merkbaar.  
Ik druk me altijd als het op dansen aankomt tijdens 
een bruiloft of jubileum, want iedere stijldans is me 
vreemd. Jaren geleden heeft een Hongaarse dansle-
raar me op vakantie enkele pasjes bij willen brengen, 
maar bij mij had het geen succes. Met dat beeld in 
mijn achterhoofd, waag ik me niet snel op de dans-
vloer. Maar dit keer kon ik niet weigeren, toen een 
vriendelijk glimlachende Indiase vrouw me in de gaten 
kreeg. Ze had net de boogie woogie gedaan met haar 

gastvrouw, toen ze mij zag staan. 'Father', en prompt 
wenkte ze me te komen. Even later leidde ze me tot 
een paar eenvoudige bewegingen. Kort erna leerde ik 
enkele woorden in het Hindi. Zoals een begroeting: 
namaste. Dat betekent zoiets als 'hallo'. Uit respect 
voor de ander worden daarbij de handen gevouwen en 
maak je een lichte buiging.  
Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart, zegt 
Spreuken. Ik wil de gasten uit het buitenland ervoor 
bedanken, dat zij dit zichtbaar hebben gemaakt. 
Evenals de organisatie van Cadans, dat hiertoe de 
mogelijkheden heeft gecreëerd en allen, die hun steun 
er aan hebben gegeven. MD 
 

Openkerkdagen: elke donderdag  
van 16 juli t/m 20 augustus
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Kerkdiensten 
 
Zondag 19 juli 
10.00 uur mevr. A.C. van der Sluijs-Goud, 

Hengevelde 
collecte: diaconie 
 
Zondag 26 juli 
10.00 uur ds. J.R. Dijkema, Borne 
collecte: noodhulp Sri Lanka en Pakistan 
 
Vrijdag 31 juli, Anholtskamp 
19.00 uur ds. A.N. Doornhein 
collecte:  diaconie 
vervoer: Jennie Wibbelink, tel. 361908 
 
Zondag 2 augustus 
10.00 uur mevr. M. van der Velde, Neede 
collecte: algemeen kerkenwerk 
 
Zondag 9 augustus, HA zittende vorm 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte:  diaconie en kerk 
 
Zondag 16 augustus 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: onderhoudsfonds 
 
Zondag 23 augustus, doopdienst 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: orgelfonds 
 
Vrijdag 28 augustus, Anholtskamp 
19.00 uur mevr. B. Beuving-Dannenberg 
collecte:  diaconie 
vervoer: Jennie Wibbelink, tel. 361908 
 
Zondag 30 augustus 
10.00 uur mevr. B. Beuving-Dannenberg 
collecte:  diaconie en kerk 
 
Zondag 6 september 
10.00 uur geen dienst 
14.30 uur mevr. J.W. Bekhof-Smit, Hengelo 
  intrede van ds. E.E. Nordt  
collecte:  diaconie 
 
OPPAS-KND 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en kindernevendienst voor 4 tot 12-
jarigen.  
 
BIJ DE DIENSTEN 
Anholtskamp: Voor de zomermaanden juli en augus-
tus zijn ds. Adriaan Doornhein en kerkelijk werker 
Dini Beuving door de Protestantse Vrouwendienst 
benaderd om een zangavond te leiden. Dat is hun 
wel toevertrouwd. 
 
Avondmaalsdienst: Op 9 augustus hoop ik voor te 
gaan in een avondmaalsdienst. We vieren het in de 
zittende vorm. In juni heb ik op sacramentszondag 

aangegeven dat het in de vroege kerk niet ongewoon 
was om het avondmaal te combineren met een maal-
tijd ter verzadiging. Dat geeft het geheel een ont-
spannen sfeer. Iets daarvan mag wat mij betreft ook 
in de huidige vieringen terugkeren. Voel u niet be-
zwaard om te komen. Het staat open voor allen, die 
zich verbonden weten met Jezus Christus. Hij is de 
gastheer. 
 
Doopdienst: Op 28 juni waren er geen dopelingen. 
Voor de doopdienst van 23 augustus zijn tot dusverre 
drie dopelingen aangemeld. Wie nog meer van deze 
gelegenheid gebruik wil maken, heeft contact op te 
nemen met de voorganger. Er wordt dan een af-
spraak gemaakt voor een bespreking van deze 
dienst. De eerstvolgende keer is op 15 november 
gepland, dan met Elly Nordt als predikant. 
 
Intrede en afscheid: zondag 6 september doet ds. El-
ly Nordt haar intrede. Een bevriende collega zal haar 
bevestigen, waarna zij de dienst overneemt. We ho-
pen op een feestelijk gebeuren. Met het oog op haar 
komst nemen we op 30 augustus afscheid van Dini 
Beuving-Dannenberg als kerkelijk werker. Zij heeft in 
de vacante periode voor een 10 uur in de week enke-
le pastorale taken verricht, inclusief uitvaartdiensten. 
Daar willen we niet ongemerkt aan voorbijgaan. 
Vandaar dat we haar hebben gevraagd om op 30 
augustus in onze kerk voor te gaan. Hoewel er dan 
ook een dorpsfeest gaande is, vonden we dit toch 
het meest geëigende moment van afscheid. Wie 
haar wil bedanken voor haar diensten, nodigen we 
van harte uit om op die zondag aanwezig te zijn. 
 
Recreatiezondagen: Van 19 juli tot en met 23 
augustus is er een recreatiezondag. Dat houdt in dat 
we na afloop van de dienst koffie en thee aanbieden.  
 
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. 
Van 16 juli tot en met 20 augustus vindt dit plaats in 
de Martinuskerk in verband met de open kerkdagen. 
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 
 
 
ONBEKENDE BESTEMMING 
Waar wij de vakantie doorbrengen en hoe is me bij 
het schrijven van deze regels niet duidelijk. Er is een 
verlangen naar zon en zee, omdat ons dit vorig jaar 
goed is bevallen. Toen zaten we aan de kust van 
Kroatië. Maar het weer is daar aan het begin van 
deze zomer wat onbestendig. Om dan een hele reis 
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te maken, terwijl je nog maar moet afwachten wat het 
oplevert, trekt ook niet. Zo spelen er nog wel meer 
dingen, maar is dat goed beschouwd ook niet met 
het leven in het algemeen? Je weet van tevoren niet 
hoe iets uitpakt. Je kunt ineens worden getroffen 
door een tegenslag. Of de aanvankelijke zorgen 
blijken achteraf onnodig te zijn geweest. Omdat iets 
mee is gevallen. Zo kon er bij ons wel worden 
gevlagd in juni, omdat de oudste was geslaagd voor 
zijn schoolexamen. Maar hoe het ook verder gaat, 
we reizen niet alleen. En op het eind van de rit wacht 
ons iemand op, die één en al liefde is.  
 
WAARNEMING 
Zondag 26 juli is mijn vakantie afgelopen. Op de 
laatste dagen na neemt Dini Beuving voor mij waar. 
En anders zijn ds. Doornhein en ds. Braakman 
stand-by.  
 
Met vriendelijke groet, Marten 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 

 
GEBOREN 
Aan de Stobbendijk 4a is het gezin van Arjan en 
Petra Kranenberg uitgebreid met een zoon, Jelke 
Alwhin, broertje van Myrthe. Op 8 juni was de 
geboorte van Jelke. Langs deze weg van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. MD 
 
TROUWEN 
Jarno Leeftink en Petra Dijkman hebben het mooie 
plan om op vrijdag 14 augustus elkaar in het bijzijn 
van getuigen liefde en trouw te beloven. Ds. Ary 
Braakman zal de kerkelijke inzegening verrichten in 
de kapel op het Weldam. Deze dienst begint om 
15.00 uur. Hun adres: Burg. Korthals Alteslaan 16. 
Moge het een vreugdevolle dag worden, waar nog 
vele aan worden toegevoegd. MD 
 
Het is (3 juli) volop zomer. Broeierig warm. Dat is ook 
de reden dat de boer in het weiland tegenover onze 
tuin druk in de weer is. Eergisteren maaide hij het 
gras, gisteren schudde hij het gemaaide gras, want 
elk sprietje moet kurkdroog worden. Op dit moment 
maakt de boer er keurige rijtjes van. Vanmiddag nog 
gaat het in de baaltjes. Er is haast bij, want de baro-
meter loopt terug, er is onweer op komst. Toen ik te-
rug liep naar huis kwam Psalm 117 in mijn gedach-
ten.  
 
Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties: 
Zijn liefde voor ons is overstelpend, 
eeuwig duurt de trouw van de HEER. 
Halleluja!  ( Psalm 117) 
 

Het is de kortste psalm en wordt ook wel hooipsalm 
genoemd. Als het op de boerderij vroeger erg druk 
was omdat het hooi naar binnen moest, was er wei-
nig tijd om na het eten een lange psalm te lezen, 
daarom werd dan vaak psalm 117 gelezen. 

Want hoe druk je toen ook was, bijbellezen dat sloeg 
je niet over. Psalm 117 is lekker kort en toch een he-
le psalm!  En dan weer snel hooien. Waarom ik dit 
vertel? Omdat die typering: Psalm 117 “hooipsalm” 
mij aan het denken zette. De psalm roept de volken 
van de aarde op om God te loven. God die de volken 
van de wereld niet vergeten is.  Psalm 117 is een 
kleine psalm met een grote betekenis. Een korte op-
roep voor de mensen uit alle volken, van toen en van 
vandaag. Loof de HEER. Waarom? Dat staat er 
ook: zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig 
duurt de trouw van de HEER.  Daarom dus!   
Voor echte liefde en echte trouw moet je bij God zijn. 
En nergens anders. 
Ik wens ons allen een goede zomer.  

Dini Beuving 
 

Kerkenraad 
 
Een paar punten uit de vergadering van 1 juli 
Het was warm, ook ’s avonds in de vergaderzaal! En 
kennelijk is het vakantieseizoen voor velen al aange-
broken…..  
 Er was goed nieuws: de beroepingsprocedure is 

soepel verlopen en de afronding gaat eveneens 
vlot. De nieuwe predikant, mevr. Ds. Elly Nordt, 
heeft een huis gevonden en gekocht. Een aantal 
vrijwilligers is al druk bezig te helpen met het 
klaarmaken van de woning. 

 De intrededienst is gepland op 6 september. 
Vanwege gasten van elders zal dat een middag-
dienst zijn: aanvang 14.30 uur. ’s Morgens is er 
dan geen dienst. 

 Er zijn nog wat data van belang:  
o 30 augustus, afscheid van mevr. Dini 

Beuving, die na het vertrek van Ds. 
Overdijk ons veel heeft bijgestaan. Ei-
genlijk wel jammer dat we haar weer 
moeten missen.  

o 13 september:  startdienst 2009/2010 
o 19 september:  fancy fair   
o 20 oktober: gemeenteavond over het li-

turgisch centrum. 
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(Vervolg kerkenraadverslag) 
 
 Wat dat laatste betreft heeft de kerkenraad be-

sloten om in de vergadering van 2 september 
zich te laten voorlichten over eventuele plannen 
en om vervolgens op 22 september een extra 
kerkenraadsvergadering te houden om over die 
plannen van gedachten te wisselen. Als het al-
lemaal wat meezit, dan kan in oktober een ge-
meenteavond over dit onderwerp gehouden wor-
den. 

 De organisatoren van het Cadansfestival hebben 
de kerk en Ds. Marten Dijkstra bedankt voor de 
goede “internationale” kerkdienst op 14 juni. Die 
dank ging vergezeld van een gift. 

 Vanuit Diepenheim is een positieve reactie ont-
vangen om af en toe oecumenische kerkdiensten 
te houden. Na de vakantieperiode wordt daar 
mee verder gegaan. 

 De nieuwe beleidsnota is bijna klaar. De werk-
groep biedt het concept één dezer dagen aan de 
kerkenraad aan. 

We wensen U een goede zomer toe. 
 

Henk Zomer 
 

Diaconie 
 
Twenteweek,  28 maart t/m 4 april, was weer de 
vakantieweek in het FD Roosevelthuis in Doorn. 
Hier een overzicht van de hele week: 
Er waren zo ongeveer 50 gasten en 30 vrijwilligers. 
Om 6 uur zijn we begonnen met een gezamenlijke 
maaltijd. ‘s Avonds een kennismakingsspel onder het 
genot van een kopje koffie. 
Zondagmorgen na het ontbijt was er een kerkdienst 
en om een uur of half drie kwam een koor uit Almelo 
voor ons optreden. 
Maandag hadden we een knutseldag met mozaïeken 
en ’s avonds bingo. 
Dinsdag een uitstapje naar Luttelgeest waarvoor er 
mensen meegingen van de Diaconie, ‘s avonds weer 
een gezamenlijke maaltijd en tot slot een kopje 
koffie. 
Woensdag een uitstapje naar het park bij paleis 
Soestdijk en ’s avonds een optreden van Foezel uit 
Borne. 
Donderdag hebben we lekker in het zonnetje 
gezeten, de lunch buiten gebruikt en gewandeld. 
‘s Avonds was er een bonte avond van gasten en 
vrijwilligers.  
Vrijdagmorgen was er weer een kerkdienst en H.A. 
en om een uur of 5 een heel feestelijk diner. 
Ter afsluiting een optreden van Capriccio uit Borne. 
Zaterdagmorgen na het ontbijt was het weer tijd om 
afscheid te nemen van elkaar. 
Het was een zeer geslaagde week waar we met 
plezier op terug kunnen kijken. 
Hartelijke groeten van Dika Nijland en Hanna 
Wegereef. 
 
 

 

Kerkrentmeesters 
 
RENOVATIE EN UITBREIDING AULA EN 
DIENSTGEBOUW. 
Nu de vergunning voor aanpassing van het bestem-
mingsplan is afgegeven en de bouwvergunning, 2e 
fase, binnenkort verleend zal worden zullen we ver-
dere stappen gaan ondernemen. 
De gesprekken met de eigenaren/gebruikers van de 
aangrenzende percelen en de begrafenisonderne-
mers zullen weer worden opgepakt. Aan de afron-
ding van de bouwtechnische voorbereiding wordt 
gewerkt. 
We nodigen de Markelose aannemers, die belang-
stelling hebben om voor de aanbesteding in aanmer-
king te komen, alvast uit zich te melden bij de 
kerkrentmeesters, p/a Kerkplein 41, 7475 AE Marke-
lo. We komen daar te zijner tijd op terug. 
We hopen dat deze wel zeer noodzakelijke aanpas-
singen aan het dienstgebouw en de aula nu eindelijk 
uitgevoerd kunnen gaan worden. 
 

Jeugd- en jongerenwerk 
 
Jeugdouderling en leiding jeugdclub 
gevraagd. 

Om de jeugd be-
trokken te houden 
bij onze kerk is het 
belangrijk dat er 
ook jeugdige lei-
ding is. 
Omdat in 2011 mijn 
ambtstermijn als 
jeugdouderling af-
loopt, doe ik nu al-
vast een beroep op 
(jonge) mensen die 
mijn taak willen 
overnemen.  
Ik denk dan aan 

mensen in de leeftijd van 20 tot 35….jaar. (ouder 
mag ook…) 
Als je je nu al meldt, heb je de mogelijkheid om, door 
alvast mee te lopen, bekend te worden met het 
jeugdwerk van onze kerk.  
Het is mooi werk en….je steekt er zelf ook veel van 
op. 
Het kan ook best met meerdere personen ingevuld 
worden. Dan wordt het een stuk gezelliger en kun je 
de taken verdelen zodat niet alles op één persoon 
neer komt. 
Zit jij in die leeftijdcategorie en lijkt het je wel leuk om 
je in te zetten voor de jeugd van de kerk, meld je dan 
aan bij mij Wilma Roeterdink tel. 0547-362832 of 
stuur me een email: w.roeterdink@xs4all.nl 
 
Ook zijn we op zoek naar leiding voor de jeugdclubs. 
Dit kan ook door meerdere mensen worden ingevuld, 
zodat we met een rooster kunnen werken.  
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Het zou toch jammer zijn dat de kinderen niet meer 
kunnen knutselen omdat er geen leiding meer is? 
Misschien is het een idee om met de moeders van 
de kinderen, die naar de clubs gaan, een rooster op 
te zetten. Het gaat om ongeveer 13 clubavonden per 
seizoen. 
Hiervoor kun je contact opnemen met:  
Hetty Hollander: hd.hollander@home.nl of 
Madieke Roeterdink: madieke18@hotmail.com 
 
Laten we met ons allen proberen om de jeugd bij de 
kerk betrokken te houden. 
Want wie de jeugd heeft, heeft pas toekomst.  
 
Jeugdouderling Wilma Roeterdink.  
 

 
 

Altijd zomer 
Warme zon op mijn gezicht. 

's Avonds blijft het lang nog licht. 
In mijn badje in de tuin 

wordt mijn hele blootje bruin. 
't Is leuker hier dan in de klas: 

'k wou dat het altijd zomer was. 
 

En ik woon vanaf vandaag 
in mijn blokhut in de haag. 

Zelf getimmerd, zelf bedacht. 
'k Mag hier slapen, ook vannacht 

en het gras is de matras: 
'k Wou dat het altijd zomer was. 

 
(overgenomen van internet van de vrije school te Ede) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 
 

  
 
Informatiestand van het Ned. Bijbelgenootschap 
Gedurende de Openkerkdagen kunt u zich in de Mar-
tinuskerk laten informeren over de activiteiten van 
het NBG (Ned. Bijbelgenootschap)  
In de kerk is een boekentafel ingericht, waarop enke-
le bijbeluitgaven ter inzage liggen en zijn folders be-
schikbaar, die u nader informeren over de activiteiten 
van het NBG. 
Als extra attractie ligt op de tafel een bijbel, waarvan 
bezoekers het gewicht mogen raden. 
Voor het goede antwoord is er een verrassing. 

 
 
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 ‘Persbe-
richten’. 
Onderstaand vindt u een verkorte weergave van de 
recent uitgegeven Info-berichten. 
Voor informatie betreffende de uitgebreide versie ge-
lieve u contact op te nemen met de voorzitter van de 
werkgroep, mevr. D. Rozendom-Goorhuis, 
tel. 362171. 
 
Labyrint nog tot september 2009 beschikbaar 
Youth for Christ (YfC) en het Nederlands Bijbelge-
nootschap (NBG) stoppen per 1 september 2009 met 
het Labyrint. 
Het Labyrint is een multimediale reis van een uur die 
jongeren laat kennismaken met thema’s over God en 
de Bijbel.  
 
Bijbelkaravaan (Bijbel10daagse 2009)  
Tijdens de Bijbel10daagse gaat er een echte verha-
lenkaravaan door het land reizen. Voor dit doel is 
een dubbeldekker ingericht door het NBG met aan 
boord een verhalenverteller. 

 
Complete bijbel in 451 talen beschikbaar 
In 2008 is de Bijbel in dertien talen verschenen waar-
in voorheen geen bijbelvertaling bestond. Dit staat te 
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lezen in een rapport van de United Bible Societies 
(UBS), waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap 
lid van is. Daarmee is de complete Bijbel op dit mo-
ment beschikbaar in 451 talen. Er worden wereldwijd 
ongeveer 6900 talen gesproken.  
 
Prijs voor beste BibleDate-filmpje 
Dit jaar reikte het Nederlands Bijbelgenootschap voor 
het eerst de BibleDate Award uit, een prijs voor het 
beste filmpje dat scholieren maakten in de mobiele 
trailer van het NBG.  
De winnaars van de BibleDate Award 2009, vier leer-
lingen van de Interconfessionele Scholengroep 
Westland in ’s-Gravezande, maakten het filmpje ‘Pe-
trus wordt bevrijd’. 
 
Aids-project De Barmhartige Samaritaan 
In veel landen van vooral Afrika loopt het project De 
Barmhartige Samaritaan dat door de bijbelgenoot-
schappen van de UBS (United Bible Societes) is op-
gezet. Dit programma richt zich op het bestrijden van 
aids en het omgaan met mensen die met het hiv-
virus besmet zijn. 
 
Quench, de dorstlesser 
Hoe interesseer je jongeren voor de Bijbel? Met die 
vraag houdt Quench, de jongerenafdeling van het 
Nederlands Bijbelgenootschap zich voortdurend be-
zig. En dat niet alleen: Quench wil ook jongeren acti-
veren zelf bij te dragen aan het bijbelwerk in binnen- 
en buitenland.  
 
NBG krijgt nieuwe huisstijl  
Het NBG heeft een nieuwe huisstijl. Onderdeel daar-
van is het nieuwe NBG-logo, waarbij de bladzijden 
van de Bijbel op een kleurrijke en enthousiaste ma-
nier zijn vormgegeven. 

  
Ook de site is aangepast. 
Kijk maar eens naar:  www.bijbelgenootschap.nl   
Nieuw is ondermeer dat bezoekers door een sa-
menwerking met Bol.com gemakkelijk een bijbel on-
line kunnen bestellen.  
NBG-directeur Cees-Jan Visser: "De wereld om ons 
heen verandert in een snel tempo. Het NBG gaat 
mee in die ontwikkeling, omdat wij ervoor willen blij-
ven zorgen dat de Bijbel een duidelijke positie heeft 
op de markplaats van de samenleving. Met de intro-
ductie van de nieuwe huisstijl wil het NBG beter her-
kenbaar zijn als dé bijbelorganisatie in Nederland. 
Het NBG heeft veel kennis en ervaring op het gebied 
van het vertalen, verspreiden en toegankelijk maken 
van de Bijbel, in Nederland en wereldwijd.” 
 
Nieuw landenproject Latino 
Het Nieuwe buitenlandproject van het Nederlands 
Bijbelgenootschap heet Latino. 
Vanaf september 2009 voor het NBG speciaal actie 
voor bijbelwerk in diverse landen in Zuid-Amerika. De 

focus ligt vooral op projecten voor kinderen, maar 
ook wordt er geld ingezameld voor een aantal ver-
taalprojecten in Latijns Amerika. 
Voor de basisscholen heeft het NBG een lesboekje 
ontwikkeld met als titel 'Een bijbel voor Evita'.  
Dit boekje gaat over een project in Argentinië.  

Het Bijbelgenootschap daar 
werkt samen met plaatselij-
ke kerken om kinderen in 
moeilijke omstandigheden 
te helpen. Dat kunnen kin-
deren zijn uit arme gezin-
nen, kinderen in weeshui-
zen of kinderen die op straat 
leven. De kerken organise-
ren activiteiten zoals kinder-
kampen en sportevenemen-
ten, maar geven ook primai-
re hulp zoals voedsel en 
kleding. Daarnaast hebben 

ze de bijbelgenootschappen gevraagd dat materiaal 
ter beschikking te stellen. 
 

    Werkgroep NBG Markelo 
 

 
maandag 13 juli 2 Koningen 1:1-8 
dinsdag 14 juli 2 Koningen 1:9-18 
woensdag 15 juli 2 Koningen 2:1-10 
donderdag 16 juli 2 Koningen 2:11-18 
vrijdag 17 juli 2 Koningen 2:19-25 
zaterdag 18 juli 2 Koningen 3:1-12a 
zondag 19 juli 2 Koningen 3:12b-27 
maandag 20 juli Psalm 28 
dinsdag 21 juli Marcus 6:30-44 
woensdag 22 juli Marcus 6:45-56 
donderdag 23 juli 2 Koningen 4:1-7 
vrijdag 24 juli 2 Koningen 4:8-17 
zaterdag 25 juli 2 Koningen 4:18-37 
zondag 26 juli Jesaja 40:1-11 
maandag 27 juli Jesaja 40:12-20 
dinsdag 28 juli Jesaja 40:21-31 
woensdag 29 juli Jesaja 41:1-7 
donderdag 30 juli Jesaja 41:8-13 
vrijdag 31 juli Jesaja 41:14-20 
maandag 13 juli 2 Koningen 1:1-8 
dinsdag 14 juli 2 Koningen 1:9-18 
woensdag 15 juli 2 Koningen 2:1-10 
donderdag 16 juli 2 Koningen 2:11-18 
vrijdag 17 juli 2 Koningen 2:19-25 
zaterdag 18 juli 2 Koningen 3:1-12a 
zondag 19 juli 2 Koningen 3:12b-27 
maandag 20 juli Psalm 28 
dinsdag 21 juli Marcus 6:30-44 
woensdag 22 juli Marcus 6:45-56 
donderdag 23 juli 2 Koningen 4:1-7 
vrijdag 24 juli 2 Koningen 4:8-17 
zaterdag 25 juli 2 Koningen 4:18-37 
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zondag 26 juli Jesaja 40:1-11 
maandag 27 juli Jesaja 40:12-20 
dinsdag 28 juli Jesaja 40:21-31 
woensdag 29 juli Jesaja 41:1-7 
donderdag 30 juli Jesaja 41:8-13 
vrijdag 31 juli Jesaja 41:14-20 
zaterdag 1 augustus Jesaja 41:21-29 
zondag 2 augustus Marcus 7:1-13 
maandag 3 augustus Marcus 7:14-23 
dinsdag 4 augustus Marcus 7:24-37 
woensdag 5 augustus Jesaja 42:1-13 
donderdag 6 augustus Jesaja 42:14-25 
vrijdag 7 augustus Jesaja 43:1-7 
zaterdag 8 augustus Jesaja 43:8-13 
zondag 9 augustus Jesaja 43:14-21 
maandag 10 augustus Jesaja 43:22-28 
dinsdag 11 augustus Jesaja 44:1-8 
woensdag 12 augustus Jesaja 44:9-17 
donderdag 13 augustus Jesaja 44:18-23 
vrijdag 14 augustus Jesaja 44:24-45:7 
zaterdag 15 augustus Psalm 45 
zondag 16 augustus Jesaja 45:8-13 
maandag 17 augustus Jesaja 45:14-19 
dinsdag 18 augustus Jesaja 45:20-25 
woensdag 19 augustus Jesaja 46:1-13 
donderdag 20 augustus 2 Koningen 4:38-44 
vrijdag 21 augustus Marcus 8:1-13 
zaterdag 22 augustus Marcus 8:14-26 
zondag 23 augustus Marcus 8:27-38 
maandag 24 augustus Marcus 9:1-13 
dinsdag 25 augustus Marcus 9:14-29 
woensdag 26 augustus Jesaja 47:1-15 
donderdag 27 augustus Jesaja 48:1-11 
vrijdag 28 augustus Jesaja 48:12-22 
zaterdag 29 augustus Psalm 70 
zondag 30 augustus Jesaja 49:1-7 
maandag 31 augustus Jesaja 49:8-13 
dinsdag 1 september Jesaja 49:14-23 
woensdag 2 september Jesaja 49:24-50:3 

 
OPEN KERK DAGEN 2009  
De OPENKERK dagen zullen dit jaar weer gehouden 
worden op zes donderdagochtenden van 10.00 uur 
tot 12.30 uur. De data zijn: 16, 23 en 30 juli en 6, 13 
en 20 augustus.  
Het thema voor dit jaar is: “Kunst in de kerk”.  
Kom eens kijken naar schilderkunst van schoolkinde-
ren en “amateur”schilders uit Markelo. Verder bloem-
sierkunst van gemeenteleden van de onlangs ge-
vormde groep “Symbolisch bloemschikken” en luiste-
ren naar mooie muziek. 
Onze kerk heeft mooie glas-in-lood ramen maar u 
kunt straks ook glas-in-lood kunst bewonderen van 
onze plaatsgenoot Willem Niessink. 
De boekenmarkt is er natuurlijk ook weer evenals 
handwerkspullen en oh ja, er is uiteraard ook kof-
fie/thee en frisdrank voor de kinderen. 
Komen dus….Zeker de moeite waard….  
  
 
 

Verjaardagsfonds 
 
Als bijlage treft u een ac-
ceptgirokaart aan t.b.v. 
het verjaardagsfonds.  
Om het verjaardagsfonds 
in stand te kunnen hou-
den, vragen wij u een  
vrijwillige bijdrage d.m.v. 
de acceptgiro over te ma-
ken.  
Indien u geen acceptgiro in dit kerkblad aantreft maar 
toch een bijdrage wilt overmaken, dan kan dat op 
bankrekening 63.58.03.046 t.n.v. 
Protestantse gemeente Markelo  
inz. Verjaardagsfonds. 
 

Alvast bedankt voor uw gift. 
 
FANCY FAIR / ROMMELMARKT 
Zaterdag 19 september 2009 wordt weer de jaarlijkse 
Fancy Fair gehouden. De opbrengst zal worden ge-
bruikt voor de her-inrichting van het Liturgisch cen-
trum en de verlichting van de kerk. 
Iedereen is welkom tussen 10.00 en 14.00 uur op het 
Kerkplein. 
Naast de artikelen op de rommelmarkt zullen er o.a. 
oliebollen, broodjes hamburger en bloemstukjes 
worden verkocht en is er een terras met koffie. 
Om 11.00 uur is er een veiling van diverse waarde-
volle of bijzondere stukken, waarvoor nog artikelen 
kunnen worden ingebracht. 
Informatie kunt u krijgen via 06 49 130966. Dit num-
mer kunt u ook bellen als u graag wilt dat goederen 
bij u gehaald worden. Onze ophaaldata zijn steeds 
op vrijdag of zaterdag op 17 juli, 7 aug, 21 aug en 4 
sept. 
Graag tot ziens op zaterdag 19 september a.s. 
  

 
 
NOODHULP 
In Sri Lanka zijn veel mensen gevlucht voor de strijd 
tussen leger en Tamil Tigers. Gevlucht voor het niets 
ontziende geweld in hun eigen land. De vluchtelingen 
zijn door het overheidsleger in kampen onderge-
bracht.  
Het aantal vluchtelingen in de kampen is nu zo’n 
200.000. In de kampen is dringend humanitaire hulp 
nodig want de situatie is er erbarmelijk. Maar weinig 
organisaties hebben toegang tot deze kampen om 
hulp te verlenen. Zij proberen deze mensen te berei-
ken met voedsel, water en medische zorg. 
ICCO & Kerk in Actie hebben contact met enkele van 
deze organisaties o.a. de Nationale Raad van de 
Kerk van Sri Lanka. Deze Raad van Kerken heeft 
ons om financiële hulp gevraagd.  
ICCO & Kerk in Actie hebben € 290.000 toegezegd 
voor deze noodhulp.  
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Ook in Pakistan is sprake van grote groepen vluchte-
lingen als gevolg van de strijd tussen leger en Tali-
banstrijders, o.a. in de Swat-vallei. Er zijn circa 2 mil-
joen mensen gevlucht van huis en haard. Ook hier 
helpen ICCO & Kerk in Actie lokale partnerorganisa-
ties, vooralsnog met een bedrag van € 200.000. Dit 
geld wordt in eerste instantie vooral gebruikt voor 
voedselhulp aan vluchtelingen.  
26 juli zal de collecte bestemd zijn voor de slachtof-
fers van het geweld in Sri Lanka en Pakistan. 
Het geld dat ICCO en Kerk in Actie ontvangen voor 
de hulpverlening in Sri Lanka, wordt voor een deel 
ook aangewend om vluchtelingen in Pakistan te hel-
pen. ICCO en Kerk in Actie steunen in Pakistan loka-
le partnerorganisaties met een bedrag van € 
200.000,- . Dit geld wordt in eerste instantie vooral 
gebruikt voor voedselhulp aan vluchtelingen. In Pa-
kistan zijn circa 2 miljoen mensen gevlucht voor het 
geweld tussen het Pakistaanse regeringsleger en de 
Talibanstrijders.  
 
Voorbede 
God, wij bidden voor naleving van de mensenrechten 
in Sri Lanka en Pakistan. We bidden voor vrede, voor 
politieke wil om tot vrede te komen en voor de men-
sen die ver van huis trachten te overleven. 
 
Zomerschrijfactie 2009 
Amnesty International voert 
in samenwerking met Kerk 
in Actie een campagne 
“Stop geweld tegen vrou-
wen” en richt zich daarbij 
m.n. op het seksuele ge-
weld in (Oost-) Congo. 
 
Verkrachting door zowel 
militairen als burgers is 
daar een enorm probleem. 
De daders worden zelden vervolgd en slachtoffers 
worden vaak verstoten door hun echtgenoot, familie 
en gemeenschap. 
Mensen (meestal vrouwen) die zich inzetten tegen 
het geweld en vóór opvang van slachtoffers lopen 
zelf ook vaak gevaar.  
Eén van hen is Justine Masika Bihamba.  
Haar familie werd aangevallen door militairen van-
wege haar werk voor verkrachte vrouwen.  
De campagne richt zich op Congolese autoriteiten. 
Zij worden opgeroepen om het geweld te stoppen, 
daders te vervolgen en activisten te beschermen. 
Daarom wil ZWO er aandacht aan geven en vraagt 
zij u om een voorbeeldbrief mee te nemen, te onder-
tekenen en te versturen.  
Voor de onkosten (postzegels e.d. ) vragen we u 
om €1 in het busje te doen. 
 

VAN DE REDACTIE 
In verband met de intrede van Ds. Elly Nordt op 
6 september is de inleverdatum voor de kopij 
van het septembernummer met 2 weken ver-

vroegd. Dit om het kerkblad van september nog 
voor de intredezondag bij u thuis te krijgen. 

GIFTEN BLOEMENDIENST 
Mw. W. 10 / Mw. S. 10 / Mw. B. 10 / Fa D. 7,50 /  
Mw. L. kl. V. 10 / Mw. S. t B. 10 / Mw. S.N. 5 /  
Hr. t W. 5 / Fa W. 100 / Mw. S.P. 10 / Mw. B. 10 /  
Fa H. 30 / N.N. 4 
 
GIFTEN:     maand juni 2009: 
CvK-Kerk:  M-W. 50,00 / M. 50,00 / Z. 10,00 /  
K-L. 5,00 / H. 50,00 / S. 10,00 / K-L. 10,00 / N. 10,00  
Orgelfonds:   B. 5,00 / 
Verjaardagsfonds: R. 10,00 / D-V. 10,00 / M. 25,00 / 
HL. 10,00 / S. 5,00  
Diakonie: 
Bloemenfonds:  Z.-D. 10,00 / B. 10,00 / R. 5,00 /  
W. 5,00 / V-N. 5,00 / K. 10,00  
Pinkstergroet:  G.K. 4,00 / J.E. 10,00 / 
 
COLLECTEN:   (CvK=College van kerkrentmeesters) 
Datum       CvK         Diac       Eindcollecte  
7 juni       60,45      60,45     154,95   Jeugd-en Jongeren 
         werk 
14 juni     168,30    168,30     276,02   Diaconie en CvK. 
21 juni       51,19      51,19     131,95   Orgdelfonds Dorp 
21 juni       24,18     24,17       67,70    Orgelfonds Stokkum 
26 juni                             53,90   Anholtskamp, Diac. 
28 juni       37,47      37,47     131,60   Diac. Clinic Clowns 
 
 
 
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 31 augustus  
2009. 
Inleveren kopij vóór vrijdag 21 augustus 2009 liefst via  
E-mail:    kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 
Preses: 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 

 


