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VERWEESD 
Op 30 april was ik op mijn werkkamer bezig met de 
voorbereiding op een begrafenis, toen Aafke me zei 
om te komen, want er was iets gebeurd. Ik dacht gelijk 
aan de koningin. Op tv werden de beelden getoond, 
die nadien nog vaak zijn herhaald en besproken. De 
gebeurtenissen van die dag zullen de meesten van 
ons voor altijd bijblijven. Het was een dag die alles in 
zich had om uit te groeien tot een mooi oranjefeest, 
maar het eindigde in mineur. Velen waren uit hun 
doen. Als gevolg van de daad van een enkeling ver-
anderde vrolijkheid in verslagenheid en verdriet. De 
vlag ging halfstok. In een zaal van de Haverkamp 
werden spullen opgeruimd, want er viel toch niets 
meer te vieren. Alle voorbereiding was voor niets ge-
weest.  

              
In het land werd heel beheerst en passend gerea-
geerd. Tegelijkertijd wist je soms met je eigen reacties 
geen raad, want hier was niemand op voorbereid. Dit 
had iets onwezenlijks. Nu het zich heeft beperkt tot 
een soort wanhoopsdaad van één persoon, moet je 
hopen dat we het bijzondere karakter van deze dag 
blijven behouden. Maar dat is allereerst aan de ko-
ninklijke familie om te bepalen. Er valt wat voor te 
zeggen om bij een vervolg opnieuw naar Apeldoorn te 
gaan, al is het alleen maar om stil te staan bij die 
rampplek en bepaalde festiviteiten alsnog plaats te la-
ten vinden. Het vorstenhuis is een dag gegund, die 
gewoon verloopt, in ontspannenheid, zonder inciden-
ten. Al zal een eerstvolgende keer altijd anders zijn bij 
al die trieste herinneringen aan deze vreemde dag in 
april.  
 
Een gevoel van ontreddering en verslagenheid zullen 
ook de volgelingen van Jezus hebben gekend, toen 
hun leider werd vastgenageld aan een kruis en stierf. 

Iets daarvan zullen ze ook hebben beleefd, toen Hij 
met hemelvaart afscheid van hen nam en verweesd 
achterliet. Hoe moesten ze nu verder zonder zijn hulp 
en raad? Jezus liet hen met lege handen staan, zo het 
leek. Maar Hij gaf hun wel een belofte mee van kracht 
van omhoog. Nog even en ze zouden de heilige Geest 
ontvangen, die in zijn plaats nabij zou zijn en helpen. 
In het evangelie van Johannes wordt de Geest van 
God een parakleet genoemd, dat is een helper en 
trooster, iemand die je terzijde staat. Met het Pinkster-
feest is deze Geest van God in volle kracht op hen 
neergedaald, de eerste volgelingen van de Heer. Maar 
ook nu staat deze Geest ons ter beschikking. Bij God 
kun je terecht, wanneer je zoekt naar troost of je ver-
haal kwijt wilt. In de Geest komt God ons onzichtbaar 
nabij, en wordt voelbaar van binnen. In kracht, in een 
zekerheid, dat je er niet alleen voor staat, in een on-
verklaarbaar gevoel van rust. Je weet nog niet precies 
hoe de toekomst eruit ziet, maar de belofte van zijn 
aanwezigheid is genoeg om met moed verder te gaan. 
Je voelt je gekend.  
 
Het was een mooie en spontane actie van een ge-
meente in Apeldoorn, toen deze de deuren van hun 
kerk openzette. Zodat mensen hun gevoelens kwijt 
konden en uiting konden geven aan wat hen bezig-
hield. Het aansteken van een licht, een moment van 
aandacht, ze dragen bij tot de verwerking van verdriet. 
Moge God dan al die mensen nabij zijn en troosten, 
die op de 30ste april zo verloren en terneergeslagen 
achterbleven, die het niet konden bevatten. Ook de 
familie en vrienden van die ene man, die zo veel on-
heil aanrichtte. Moge God allen nabij zijn, die slachtof-
fer zijn geworden van deze ene kamikaze actie. Allen, 
die hadden uitgezien naar een mooie dag en zich daar 
tijden op hadden voorbereid, maar die nu achterble-
ven met lege handen en soms een grote schadepost. 
Moge God koningin Beatrix zegenen, haar kinderen 
en kleinkinderen, die zulke nare ogenblikken hebben 
beleefd. Dat ze kracht ontvangen. Tot zegen van het 
land. MD 
 

Kennismaking met ds. Nordt  
19 mei 20.00 uur dienstgebouw  

 
Gezinsdienst 

7 juni 10.00 uur
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Kerkdiensten 
 
Zondag 17 mei, Martinuskerk 
10.00 uur ds. A.W. Gouma, Rijssen 
collecte: orgelfonds 
 
Zondag 17 mei, Elsen 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte:  orgelfonds 
 
Donderdag 21 mei, Hemelvaart 
9.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte:  diaconie en kerk 
 
Zondag 24 mei, H. Avondmaal (lopend) 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte: diaconie en kerk 
 
Vrijdag 29 mei, Anholtskamp 
19.00 uur mevr. H. Poelert, Laren 
collecte:  diaconie 
vervoer: Jennie Wibbelink, tel. 361908 
 
Zondag 31 mei, Pinksteren 
10.00 uur ds. W.J. van der Waal 
collecte: zendingswerk in CUBA 
 
Zondag 7 juni, gezinsdienst 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
collecte:  jeugd- en jongerenwerk 
 
Zondag 14 juni, Cadans 
10.00 uur ds. M. Dijkstra,  
met ensemble en buitenlandse gasten 
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 (17 mei) is er voor 
tieners van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het dienstge-
bouw van 10 tot 11.00 uur.  
 
BIJ DE DIENSTEN 
Anholtskamp: Anders dan in het vorige kerkblad stond 
vermeld, leidde Jan ten Hove de zangavond in april en 
niet ik. Dit was naar aanleiding van zijn geslaagde bij-
drage eerder dit jaar in Stokkum. Op 29 mei komt een 
vrouw uit Laren, Hannie Poelert. Zij zal ons in het dia-
lect onderhouden. U bent van harte welkom. 
 
Buurtdienst: Op 17 mei wordt een kerkdienst gehou-
den in de buurtschap Elsen-Herike. Er zal worden ge-
probeerd om ook rekening te houden met kinderen. 
Tevens hopen we gebruik te kunnen maken van de 
geluidsinstallatie. 
 

Cadans: Alvast vermelden we de bijzondere dienst 
van zondag 14 juni in het weekend dat hier dans- en 
muziekgroepen uit het buitenland aanwezig zijn. Er 
worden liederen gezongen, die bekend zijn in verschil-
lende landen. De preek zal hoofdzakelijk in het Neder-
lands zijn, maar misschien ben ik of iemand anders 
nog in staat om een samenvatting in het Engels te 
verzorgen, die door belangstellenden aan het begin 
van de dienst kan worden meegenomen. Een ensem-
ble met leden van de plaatselijke, jubilerende fanfare 
begeleidt een deel van de liederen.  
  
Doopdienst: De volgende doopdienst is op 28 juni. 
Wie daaraan deel wil nemen, wordt verzocht contact 
met mij te zoeken, telefoon 361238. De eerstvolgende 
keer is gepland op 23 augustus.  
 
Gezinsdienst: In samenwerking met de Ichthusschool, 
de zondagsschool en de kindernevendienst (knd) 
wordt op zondag 7 juni een gezinsdienst georgani-
seerd. Er is aandacht voor kinderen, die dit seizoen 
voor het laatst naar de knd en zondagsschool gaan. 
Er wordt afscheid genomen van enkele vrijwilligers, 
die in de leiding zitten. MD 
 
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 gastvrou-
wen nodigen u van harte uit om langs te komen.  
 

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 
Op 25 april is Rens Jan geboren, zoontje van Rick 
Wessels en Nicole Keijzer van de Plasdijk 7. Rens is 
het broertje van Lotte. Op de kaart staat als tekst: uit 
liefde geboren, om voor altijd van te houden. We wen-
sen hem Gods zegen toe en willen de ouders van har-
te gelukwensen met de geboorte van hun zoon.  
 
WIJ GEDENKEN 
Zaterdag 18 april namen kinderen, klein en achter-
kleinkinderen, familie, noabers en vrienden in het 
crematorium van Usselo afscheid van Jan Reilink. Jan 
(in Markelo bekend als Oarends Jan) woonde zolang 
hij leefde, bijna 97 jaar in Markelo. Hier werd hij op 1 
augustus 1912 geboren in het Elsenerbroek als oud-
ste zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader. Daar 
groeide hij op en trouwde in op de boerderij met Wil-
lemina (Mina) Klein Teeselink. Daar werden hun drie 
kinderen Janny, Gerrit en Willem geboren. Jan Reilink 
was boer in hart en nieren. Verweven met flora en 
fauna. Graag was hij tot het eind van zijn leven op de 
boerderij blijven wonen maar door het vertrek naar 
Groningen van zijn opvolger, zoon Willem, verhuisden 
zijn vrouw en hij naar een huisje aan de Göttelaan in 
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Markelo. Na een korte gewenning hadden ze het ook 
daar goed. Enige tijd na het overlijden van zijn gelief-
de vrouw begin 1997 verhuisde hij opnieuw, nu naar 
de Anholtskamp waar hij na een liefdevolle verzorging 
op 14 april jl. rustig en kalm ontsliep na een welbe-
steed leven. In het crematorium vertelden zoon Willem 
en de oudste kleindochter Irma op indrukwekkende 
wijze van hoeveel betekenis hun vader en opa in het 
leven van zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
is geweest en altijd zal blijven. Hoe breed zijn belang-
stelling was, hoe graag ze bij hem op bezoek kwa-
men, hoeveel zij van hem geleerd hebben, hoeveel 
liefde en warmte deze beminnelijke man om zich heen 
verspreid heeft. Kleindochter Susanne las uit 1 Kortin-
tiërs 13 over de liefde. Bij het laatste vers: Ons resten 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde, stonden we met elkaar stil en 
verbonden dit met het voorbije leven van Jan Reilink. 
Wij dankten God voor al het goede, de liefde, de 
trouw, de vriendschap, de humor van deze lieve zorg-
zame vader, opa en oude opa. Hij heeft veel goeds 
gebracht en zal erg gemist worden. DB 
 
Op 25 april overleed Johanna Gerritdina (Hanna) 
Aanstoot-Oonk, 88 jaar oud. Ze kwam van de Katten-
berg, waar ze als enig kind op een boerderij was ge-
boren. In 1923 betrokken haar ouders een lemen 
boerderij aan de toen nog Groenlandsdijk geheten 
zandweg (nu Roudaalterweg). Bij het dansen in Die-
penheim ontmoette ze een jongeman van de Winter-
kamperweg met wie ze in 1943 trouwde, Arend Jan 
Aanstoot. Ze bleef op het Groenland wonen, waar ze 
zorgde voor het vee, de kippen en moestuin, als haar 
man naar zijn werk ging. Voor hun zoon en dochter 
was ze een moeder, die er altijd was. Toen de dochter 
trouwde, bleef deze met haar man aan de Roudaal-
terweg wonen.  
Een tijd nadat Arend Jan was getroffen door een be-
roerte verhuisden ze in 2005 naar de Anholtskamp. 
Het jaar erop overleed hij. In 2007 kreeg ze zelf pro-
blemen met de gezondheid, maar ze wist zich nog 
lang te redden. Op 1 mei konden we in dankbaarheid 
terugzien op haar leven, dat zich kenmerkte door een-
voud, zorgzaamheid, bescheidenheid en een goede 
verstandhouding met de mensen om haar heen. Wie 
zo in het leven staan, worden gelukkig geprezen (Mat-
th. 5). Die mogen delen in een licht dat niet meer 
dooft. Zo hebben we op 1 mei afscheid genomen en 
haar lichaam ter aarde besteld op de Markelose be-
graafplaats.  
 
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 
Op 21 april overleed Berend Jan Johan Krijgsman in 
het ziekenhuis in Deventer op de gezegende leeftijd 
van 88 jaar. Hij was sinds 1941 getrouwd met Hanna 
Hesselink van de Drostendijk, die hij bij het dansen in 
Diepenheim had leren kennen. Zelf kwam hij van Dij-
kerhoek, als oudste van vijf broers. Vanaf 1926 woon-
de het gezin aan de Larenseweg 34. In zijn werkzame 
leven was hij boer en melkrijder. Met dat laatste moest 
hij na een tia in 1977 stoppen. In de loop der tijd is het 
accent van het bedrijf verlegd van rundvee naar var-
kens. Nadat het melkvee midden jaren '80 werd afge-
stoten, werd Berend Jan meer een boer in ruste en liet 
hij de bedrijfsvoering over aan zijn oudste zoon. 
Gaandeweg namen lichamelijke klachten toe. Het 
laatste jaar zag je hem regelmatig in zijn scootmobiel 
rondtoeren. Hij wilde er hoe dan ook nog bij zijn. Dat 
hij jaren na de eerste twee nog vader werd van een 
derde en vierde kind, zal hem jong van geest hebben 
gehouden. Berend Jan was een plezierige man met 
pretogen. In trouw aan zijn vrouw waren zij elkaar tot 
steun. Beiden deelden in het voorrecht van een har-
monieus samenleven van verschillende generaties. 
Moge zo ook God zijn vrouw, kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen tot hulp en steun zijn, naar een woord 
dat we op de dag van het afscheid in het dienstge-
bouw hebben gelezen: Psalm 121. Op de Markelose 
begraafplaats hebben we hem aan deze God toever-
trouwd. MD 

 
Mei 
De meimaand begint 
Ik zet de ramen open 
De geur van nieuw leven 
De geur van verwachting 
laat ik binnen stromen 
De wind verjaagd depressies 
De zon verwarmt mijn hart 
God kleurt opnieuw de aarde  
met blader en bloemenpracht 
Jong leven 
huppelt door de wei 
Gras begint weer groen te kleuren 
Zittend op het terras 
geniet ik van dit goddelijk gebeuren 

 
Bedankje. 
De Godslaamp, eeuwug braand het lech 
Valt in de tied, wied op de weg. 
Jonkvolk, goat in de riegel stoan; 
Gods leefdesleed mut wieter goan. 
 
Ik wil iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan 
de dialectdienst de 19e april jl. 
Het was een feest om samen in de voor velen zo 
eigen moedertaal te zingen, te lezen en te overdenken 
dat God een nieuw begin heeft gemaakt met de 
mensheid, in Jezus Christus, zijn zoon. Aan ons allen 
de opdracht om deze Blijde Boodschap in Gods-naam 
door te blijven vertellen.  
 
Dini Beuving 
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Kerkenraad 
 
BEROEPINGSWERK 
Wij zijn verheugd u in het kader van het beroepings-
werk te kunnen meedelen dat we in verband met de 
vacature in wijk Zuid van de Protestantse Gemeente 
Markelo een beroep hebben uitgebracht op mevr. Ds. 
E.E. Nordt. 
Ds. Nordt is thans predikant in Buitenpost, is een al-
leengaande vrouw en haar leeftijd is 52 jaar. 
U kunt als gemeente nader kennis met haar maken op 
de geplande gemeenteavond van 19 mei a.s. Aan-
vang 20.00 uur. 

        Harm Linde, preses kerkenraad 
 
AMBTSDRAGERS: NAMEN GEVRAAGD 
In januari 2010 treden 9 kerkenraadsleden af van wie 
er vier herkiesbaar zijn. Of zij zich ook herkiesbaar 
stellen, is nog niet bekend. Het gaat in dit laatste geval 
om twee ouderlingen, een ouderling kerkrentmeester 
en een diaken. Aftredend en niet herkiesbaar zijn twee 
ouderlingen, twee ouderlingen kerkrentmeester en 
een diaken. Om niet te laat te beginnen met het bena-
deren van mogelijke opvolgers, doen we nu een op-
roep aan de stemgerechtigde leden om namen aan te 
dragen van personen, van wie zij menen, dat ze ge-
schikt zijn voor een van de ambten. U kunt uw aanbe-
velingen schriftelijk en ondertekend inleveren bij de 
scriba, Jan Haas (Tolweg 40-b, of via kerkelijk bu-
reau), graag met vermelding van het ambt waar het 
om gaat. MD 

 

Jeugd- en Jongerenwerk 
 
 

 
                 6 TOT 9 JAAR 
 

 
 
14 mei  Verder werken met mozaïek 
28 mei  De LAATSTE KEER van dit seizoen 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 mei  Creatief met Textielstiften 
28 mei  De LAATSTE KEER 
 

Groetjes Marieke en Margot 
 
Donderdagavond 28 mei 2009 is het alweer de laatste 
avond van dit seizoen. Deze avond gaan we iets 
anders doen dan anders. Voor deze avond is het van 
belang dat jullie je opgeven, zodat wij weten hoeveel 
kinderen er deze avond aanwezig zullen zijn.  
 
OPROEPOPROEPOPROEPOPROEP!!!!! 
Ben je (een beetje) creatief, vind je het leuk om met 
kinderen te werken en heb je tijd en zin om op 
donderdagavond 1 x per 14 dagen van ± 18.00 uur tot 
± 19.45 uur ons te komen helpen, meld je dan aan bij 
één van onderstaande personen: 
 
 Hettie Hollander  tel:  362351 
 Madieke Roeterdink tel:  362832 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en 
hopen jullie weer te mogen begroeten op 
donderdagavond 17 september 2009 om 18.30 uur in 
het Dienstgebouw. 

De leiding van de Jeugdclub: 
  Janet, Dewi, Madieke, Margot en Hettie 
 
De Zondagsschool nodigt jou uit... 
 
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 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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Wat doen wij allemaal? 
Tijdens het Zondagsschool uur wordt er uit de bijbel 
verteld, een nieuw lied geleerd en een puzzel of spel 
gedaan. Alle kinderen ontvangen een multomap. 
Voor deze map ontvang je iedere week een nieuwe 
opdracht, puzzel, lied en een samenvatting van het 
vertelde verhaal. 
 
Wij zijn al heel oud... 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. 
 
Wie er welkom zijn? 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan ben je van harte 
welkom bij één van onze groepen. 
 
Waar is het? 
De Zondagsschool wordt gehouden in het dorp, in 
Elsen en in Stokkum.  
Iedere zondag van 10.00 - 11.00 uur 
 
Wil je daar mee van weten? 
Geen probleem. Kom gewoon eens een keertje kijken. 
Je bent van harte welkom a.s. zondag. Alleen of 
samen met je ouders. En neem je broertje of zusje, 
vriendje of nichtje gewoon mee. 
Ook die zijn van harte welkom. 
Tot gauw! 
 
Zondagsschool Markelo 
 

Algemeen 
 
 

    Revisie NBV 
 
In een brief aan de kerken hebben het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstich-
ting (KBS) hun plannen voor het onderhoud van De 
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) aangekondigd. Hierin 
wordt uitgelegd welke strategie en planning de bijbel-
organisaties gaan volgen. De herziene versie van de 
NBV zal uiterlijk in 2016 beschikbaar komen.  
De doelstelling is om de vertaling waar nodig op de-
tailniveau te verbeteren, zonder de opzet van de ver-
taling te wijzigen.  
De bestaande vertaalprincipes en -regels blijven ge-
handhaafd en ook het oorspronkelijke karakter van de 
NBV als ‘brontekstgetrouwe en doeltaalgerichte’ bij-
belvertaling blijft bewaard. 
Aanpassingen van exegetische, inhoudelijke en stilis-
tische keuzes in de NBV zijn tot op heden in principe 
niet in het dagelijkse onderhoud van de vertaling 
meegenomen. Dat kan wel gebeuren in het herzie-
ningstraject dat in de genoemde brief wordt aange-

kondigd, mits de aanpassingen passen binnen de ge-
kozen vertaalstrategie. 
Sinds de verschijning in 2004 zijn er meer dan 
850.000 exemplaren van de NBV verkocht. Vanuit de-
ze grote groep kopers en gebruikers is een aantal 
suggesties tot verbetering gedaan. Uiteraard zijn type- 
en zetfouten al verbeterd in nieuwe drukken en op in-
ternet. Daarnaast is in 2007 een eerste, lichte correc-
tie van de NBV-tekst afgerond. De spelling is daarin 
aangepast aan de spellingsregels die op 1 september 
2006 zijn ingevoerd. Ook zijn op verschillende plaat-
sen teksten beter op elkaar afgestemd.  
Op www.nbv.nl is de complete brief aan de kerken te 
lezen. De brief bevat een bijlage waarin tien voorbeel-
den van teksten staan die mogelijk herzien worden. 
Ook deze voorbeelden zijn op de site te vinden. 
 
Proef Bijbel in Gewone Taal 
'Iedereen een bijbel in zijn eigen taal´  
In Nederland lijkt dat doel al gehaald te zijn.  
Toch kan nog niet iedereen in ons land zelf de Bijbel 
lezen. De zinnen zijn vaak te lang, er staan moeilijke 
woorden in en er komen begrippen in voor die je in de 
dagelijkse taal niet gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat 
bijna dertig procent van de volwassen Nederlanders te 
weinig leesvaardigheid heeft om de Bijbel zelfstandig 
te kunnen lezen en te begrijpen.  
Daarom werkt het NBG aan een ’Bijbel in Gewone 
Taal’.  
Inmiddels zijn er overal in het land kleine leesgroepen 
opgericht die proefteksten lezen en beoordelen; op die 
manier hoopt het NBG nuttige gegevens te kunnen 
verzamelen vanuit de doelgroep zelf. 
De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een vertaling uit 
het Hebreeuws en Grieks van de Bijbel en bevat alle 
bijbelboeken. Bij de vertaling staan duidelijk en helder 
taalgebruik voorop. 
 
Op www.bijbelgenootschap.nl/bgt kunt u meer infor-
matie vinden over dit vertaalproject. Ook staat daar al 
een (proef)tekst uit de BGT en is er een NCRV uitzen-
ding over de BGT te zien, en vooral te horen, die heel 
duidelijk maakt waarom deze nieuwe vertaling nodig 
is. Voor mensen die het project willen steunen is er de 
mogelijkheid om een gift te geven of donateur te wor-
den van de BGT club. Natuurlijk kunt u ook bellen om 
u aan te melden: (023) 514 61 46. 
 
Kijkbijbel voor kinderen in Cuba en Rwanda 
De bekende kijkbijbel met illustraties van Kees de Kort 
is er sinds enige tijd ook in het Spaans en het Kinyar-
wanda. De bijbels worden verspreid in Cuba en 
Rwanda. 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zorgde er-
voor dat de kijkbijbel vertaald en gedrukt kon worden. 
Ruud Blom, medewerker van het NBG en sterk be-
trokken bij de bijbelhulp wereldwijd, toont zich zeer 
verheugd. 'In 2004 kregen we vanuit Cuba de vraag of 
het mogelijk was een Spaanstalige kinderbijbel uit te 
geven. De kijkbijbel zou daarvoor heel geschikt zijn. 
Echter, dat betekende dat er nog heel wat vertaalwerk 
te doen was. Er bestonden slechts enkele zogenaam-
de mini's in het Spaans. Twee jaar later kwam er een 
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soortgelijk verzoek uit Rwanda. Daar was men al wel 
met de vertaling begonnen, maar om de kijkbijbel te 
laten drukken en te verspreiden was extra hulp nodig. 
Veel leden van het NBG reageerden positief op de 
vraag om een extra gift te geven voor dit doel. In sa-
menwerking met Kerk in Actie konden beide projecten 
worden gerealiseerd. En uiteindelijk veel meer dan 
dat. Aanvankelijk vroeg men om 5.000 bijbels voor 
Cuba en 2.000 voor Rwanda. Inmiddels zijn er 12.000 
kijkbijbels verscheept naar Cuba en gaan er 10.000 
naar Rwanda. Een resultaat waar wij - maar vooral 
kinderen in Rwanda en Cuba - blij mee zijn.' 
De complete kijkbijbel bestaat nu in tien talen. Delen 
ervan (vooral in de vorm van miniboekjes) zijn er al in 
meer dan honderd verschillende talen. 
                        Werkgroep NBG Markelo 

 
maandag 11 mei Ezechiël 36:16-21 
dinsdag 12 mei Ezechiël 36:22-32 
woensdag 13 mei Ezechiël 36:33-38 
donderdag 14 mei Handelingen 15:36-16:10 
vrijdag 15 mei Handelingen 16:11-24 
zaterdag 16 mei Handelingen 16:25-40 
zondag 17 mei Handelingen 17:1-15 
maandag 18 mei Handelingen 17:16-34 
dinsdag 19 mei Handelingen 18:1-11 
woensdag 20 mei Handelingen 18:12-22 
donderdag 21 mei Psalm 110 
vrijdag 22 mei Leviticus 21:1-12 
zaterdag 23 mei Leviticus 21:13-24 
zondag 24 mei Psalm 31 
maandag 25 mei Leviticus 22:1-9 
dinsdag 26 mei Leviticus 22:10-16 
woensdag 27 mei Leviticus 22:17-25 
donderdag 28 mei Leviticus 22:26-33 
vrijdag 29 mei Leviticus 23:1-8 
zaterdag 30 mei Leviticus 23:9-14 
zondag 31 mei Leviticus 23:15-22 
maandag 1 juni 2 Johannes 
dinsdag 2 juni 1 Koningen 16:23-34 
woensdag 3 juni 1 Koningen 17:1-16 
donderdag 4 juni 1 Koningen 17:17-24 
vrijdag 5 juni Psalm 29 
zaterdag 6 juni Romeinen 8:1-11 
zondag 7 juni Romeinen 8:12-17 
maandag 8 juni Romeinen 8:18-30 
dinsdag 9 juni Romeinen 8:31-39 
woensdag 10 juni Marcus 4:21-34 
 
Gospelkoor ENJOY  
In het vorige kerkblad hadden we u graag willen ver-
tellen over onze activiteiten. Helaas zat er ergens een 
klont in een stukje cyberspace waardoor het mailtje 
niet is doorgekomen. 

Daarom in dit kerkblad iets over onze activiteiten die 
inmiddels recente geschiedenis zijn geworden. 
Op zondag 1 maart hebben we ons in het diepe ge-
gooid door mee te doen aan het festival ‘Hofkoren’ in 
de Reggehof in Goor. Het was een hele leuke middag 
waarin we veel koren gezien en gehoord hebben. Ons 
eigen optreden verliep enigszins gespannen, maar het 
is (bijna helemaal) goed gegaan. Een leuke en nuttige 
ervaring, en als we durven doen we het volgend jaar 
weer. Om bij te komen na deze enerverende middag 
zijn we de volgende repetitiewoensdag niet gaan zin-
gen, maar lekker met elkaar gaan eten. Gezellig! 
 
Op woensdag 1 april (echt waar) hadden we onze 
koorvergadering. Geen spannende zaken, een gezel-
lige bijeenkomst waar opbouwende kritiek en waarde-
volle ideeën over tafel kwamen. 
 
Woensdagavond 8 april hebben we onze medewer-
king verleend aan een paasviering in de Botterhof in 
Wierden. Aansluitend konden we daar repeteren. 
Daarbij sloeg de meligheid toe, dus dat hielp niet echt. 
 
Voor vrijdagavond 24 april hadden we u graag uitge-
nodigd om te komen luisteren naar het benefietconcert 
van de stichting Dark & Light Blind Care in de Marti-
nuskerk hier in Markelo. Dat lukte helaas niet vanwe-
ge de mailstoring. Het Kerkkoor, het Mannenkoor, 
Mar-Cant en Enjoy werkten mee. Er werden heel ver-
schillende soorten liederen gezongen. Daarnaast 
speelde Sander Smale een aantal liedjes op zijn key-
board. Hij was het kopstuk van de avond! 
Voor dit optreden hadden we Han Kolthof bereid ge-
vonden ons te begeleiden op piano. Joke kon ons dus 
goed in de gaten houden! Het was een waardevol ex-
periment en een geslaagd optreden.  
 
We hopen u een beetje op de hoogte te hebben ge-
bracht van het reilen en zeilen van ‘dat gospelkoortje’. 
De komende tijd hebben we even geen optredens. 
Eind september werken we mee aan een dienst bij 
verpleeghuis Eugeria in Almelo. Vervolgens helpen we 
mee met en in de dienst van de CTD in oktober, maar 
dat is nog ver weg. Voor die tijd hoort u nog van ons! 
Trouwens, bij het benefietconcert bleken er best veel 
mannen graag te zingen! Wij willen heel graag nog 
versterking voor onze 4 kanjers, kom gerust eens kij-
ken en meezingen op een repetitieavond, ’s woens-
dags om 20:00 uur in het dienstgebouw! Allemaal te-
gelijk mag best!!  
 

 
Op Pinksterzondag is de collecte bestemd voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie. Eén van de projecten 
waar we voor geven is Kairos, een protestants cen-
trum in Cuba.  
Een kleine twintig jaar geleden kreeg men godsdienst-
vrijheid in Cuba. Sindsdien hebben de kerken hun le-
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dental enkele keren zien verdubbelen. Ook jongeren 
vinden in de kerken zingeving en perspectief. 
Door de periode van onderdrukking ontbreekt het de 
Cubaanse kerken aan een eigen christelijke cultuur en 
liturgische traditie. De christenen in Cuba zetten zich 
met veel energie in om de liturgie in hun kerk vorm te 
geven. Ze leren er christelijke muziek maken en die te 
integreren in hun erediensten. 
Het centrum Kairos biedt jongeren uit allerlei verschil-
lende kerken cursussen muziek, dans en theater. De 
jongeren passen het geleerde toe in hun eigen kerken. 
Het centrum vervult een belangrijke rol voor de Cu-
baanse kerken. Het brengt ook christenen met elkaar 
in gesprek. Zo ontstaat er nieuw elan in de jonge Cu-
baanse kerken en weten ze het hart van veel jonge 
Cubanen te raken met de boodschap van het Evange-
lie. Kairos zorgt bijvoorbeeld voor instrumenten en re-
petitieruimte. Er is ook een groep vrouwen die wand-
kleden en liturgische kleden maakt onder leiding van 
een kunstenares. De muzieklessen en theatercursus-
sen bereiken meer dan tweehonderd deelnemers uit 
verschillende kerken. 
 
Voorbede 
Voor onze broeders en zusters in Cuba, die bijeenko-
men in huiskamers, kerkjes en kerken. 
Bidden wij voor de kerken in Cuba, die hun profetische 
opgave vervullen op de manier die hun de juiste lijkt. 
 
Giften Bloemendienst 
Mw. D. € 15 / Mw. O.S. € 5 / Mw. W.W. € 10 
 
Giften 01 januari t/m 30 april 2009: 
CvK – Kerk:  
RSK. 10,00 / KlT. 50,00 / HM. 15,00 / K-G. 10,00 / E-
W. 10,00 / S. 10,00 / B. 20,00 / K. 20,00 / K-K. 10,00 / 
B. 5,00 / JE. 5,00 / JW. 10,00 / B. 10,00 / JHG. 5,00 / 
JHW. 10,00 / K-E. 5,00 / R-W. 50,00 / S-K. 5,00 / 
HJA.10,00 / N. 10,00 / S-M. 10,00 / R. 20,00 /  
KlN-N. 10,00 / BvB. 10,00 / V. 20,00 / HR. 5,00 /  
HS 5,00 / BJK. 5,00 / S-N. 10,00 / G-R. 10,00 /  
N. 15,00 / B-S.10,00 / K. 5,00 / H. 10,00 / K. 5,00 /  
R. 10,00 / S-R. 10,00 / B-O. 5,00 / B.K. 5,00 /  
A. 25,00 / E-S. 5,00 / HJL. 50,00 / Z-A. 30,00 /  
E-E. 10,00 / K-A. 10,00 / V. 10,00  
Orgelfonds:    L. 20,00   
Bloemendienst PVD:  H. 5,00 / Z-H. 15,00 /  
S-B. 10,00 / H-J. 7,50 / tH. 4,00 / S. 10,00 /  
W-L. 5,00 / GWM. 10,00 / P-H. 10,00 / BK. 5,00 / 
P-H. 10,00 / n.n. 5,00 / JWA. 5,00   

Verjaardagfonds:  S-V. 5,00 / NKlO. 5,00 /  
W-W. 10,00 / KlT. 10,00 / K. 10,00 / B. 5,00 / 
MR. 10,00 / DV 10,00 / FS. 5,00 / vdV. 5,00 /  
D-K. 5,00 / B-S. 10,00 / WR. 5,00 / O-N. 5,00 / 
G+D.W. 20,00 / D. 5,00 / K-B. 5,00 /  
Via Bank-acceptgiro :  €.  465,00  
Diaconie:          
Diac.Alg. FH.10,00 /T. 10,00 /H-R. 15,00 / S-B. 10,00   
Fruitbakjes:     €.  50,00  
Kalenders:     €.  114,00  
Bloemenf.: JWA. 5,00 /R. 10,00 /JB. 5,00 /HP 10,00 /  
 
Collecten: 
Datum  CvK    Diaconie      Eindcollecte 
01 febr.  52,50     30,75   30,75   Diac.+CvK 
08 febr.         103,75   103,75   92,33   Werelddiac. 
15 febr. 46,94     46,94 120,82   Renovatie 

              Dienstgebouw 
22 febr. 32,58     32,58   82,60   Zending 

   Molukken 
27 febr.       64,10   Diaconie-Anholtskamp 
01 maart  44,54     44,53   91,00  Comm. 

  Themadienst 
08 maart 39,45     39,45 117,20  Kerkblad –  

  Elsen 
08 maart 33,85     33.85   83,30  Kerkblad –  

  Dorp 
11 maart 53,03     53,03     Diac.+CvK Brookschool 
15 maart         81,44     81,43 182,95  Diaconie 
22 maart 47,39     47,38 132,30  Diaconie.  

      Roosevelthuis 
27 maart      52,40  Diaconie Anholtskamp 
29 maart  32,52     32,51   76,30  Onderhouds- 

  fonds Dorp 
29 maart  35,99     35,98   88,45  Onderhouds- 

  fonds Stokkum 
05 april  40,61     40,61   97,80  Orgelfonds 
09 april  23,70     23,70   50,10  Diac. en CvK 
10 april      26,30  Diaconie  Anholtskamp 
12 april    241,00  Diaconie  Paasontbijt 
12 april          115,22   115,21  304,20  CvK – Paas 
         collecte 
19 april  59,89     59,89           163,50  Diaconie 
24 april      48,45  Diaconie  Anholtskamp 
26 april  39,63     39,63  103,89  Missionair- 
      werk PKN 
 

 
Kerk, landbouw en platteland: 
samen verder. 
Datum: 28 mei 2009 
Plaats: Annahuis (naast de Plas-
kerk), de Plas 8, 8102 CS  Raalte  
Tijd: 19.30 uur 

Bestemd voor: diakenen en andere belangstellenden 
Organisatie: werkgroep Landbouw en Kerken Overijs-
sel en het maatschappelijk activeringswerk van 
KCWO en ProMO 
E-mailadres secretariaat: j.dijkhof@pkn.nl 
 
Op 22 januari 2009, in de wintertijd, hebben we zicht 
gekregen op de vele vragen en ervaringen van agrari-
ers met betrekking tot hun toekomst. De onzekerheid 
had de overhand. Maar ook armoede werd onder onze 
ogen gebracht. Van de kerken wordt ook nu wel dege-
lijk iets verwacht. We kunnen de vragen niet beant-
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woorden met concrete oplossingen. Maar er is juist 
behoefte aan mensen die hun oor te luister kunnen 
leggen en met de betrokkenen naar de problemen 
kunnen kijken.  
Op donderdag 28 mei 2009 gaan we hiermee samen 
aan de slag. Vanuit verschillende kerkelijke lijnen kij-
ken we naar: 
• Hoe kunnen we mensen begeleiden in pastoraal 

opzicht?  
• Wat kunnen we diaconaal gezien betekenen voor 

agrariërs met lage inkomens?  
• Welke visie en welk perspectief dragen we uit in 

onze vieringen? 
U bent van harte welkom om met ons hierover na te 
denken en plannen te ontwikkelen. 
 
EEN NIEUWE SYNODE VOORZITTER 
De generale synode 
koos op 23 april een 
nieuwe voorzitter. Die 
verkiezing van de pre-
ses, zoals we in de sy-
node de voorzitter 
noemen, had enige 
voeten in aarde. Er was 
een tweetal kandidaten, 
één voorgesteld door 
het moderamen en één 
voorgesteld door een 
groot aantal synodele-
den, de laatste werd 
gekozen: Peter Verhoeff, predikant te Alkmaar. Al 
kennen we de preses geen bisschoppelijke macht of 
waardigheid toe, hij of zij is toch een belangrijk “ge-
zicht van de kerk”, daarom wat meer gegevens: Hij 
werd in 1962 geboren, studeerde theologie in Leiden. 
Hij was predikant in Halle en is sinds 2000 predikant 
van de Hervormde Gemeente te Alkmaar. Hij werd in 
2006 lid van de generale synode en sinds 2008 lid van 
de kleine synode. Peter Verhoeff is lid van het breed 
moderamen van de classis Alkmaar en lid van het Re-
gionaal College voor het Opzicht Noord-Holland. In 
het verleden vervulde hij verschillende bestuurlijke 
functies in de kerk en was hij voorzitter van de predi-
kantenbeweging ‘Op Goed Gerucht’. Het moderamen 
is het dagelijks bestuur van de kerk, volgens de kerk-
orde bestaande uit 5 personen, maar in het licht van 
de aanloopproblemen na de vereniging van 3 kerken 
tot de Protestantse Kerk is het moderamen vooralsnog 
wat versterk: 7 personen. Na de (her)verkiezingen in 
deze synode bestaat het moderamen nu uit mevr. R. 
de Jong (diaken), mevr. S. Freitag (predikant, afge-
vaardigde van de Ev.-Luth. Synode), de hr. H. Kap-
teyn (diaken), en de nieuwelingen: de preses, ds. Pe-
ter Verhoeff, en de hr. B. van Bokheven (ouderling-
kerkrentmeester). Scriba Ds. A. Plaisier en vicepreses 
mevr. Ds. Haasnoot zijn de moderamenleden voor wie 
geen (her-)verkiezing nodig was. 

Henk Zomer 
 
 
 
 

BOEKENVERKOOP 
Nu wij in de zomermaanden weer 2ehands boeken 
gaan verkopen ten bate van 
onze Martinuskerk, zijn wij ook op zoek naar KINDER-
BOEKEN (alle leeftijden). 
Inleveren kan bij de koster Jeroen Noltus 
 
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 zondagmor-
gen van 09.00 uur – 10.00 uur. 
Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink 
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.  
Tel: 0547-261937 
 

ZALENVERHUUR 
   Waar? Dienstgebouw 
   Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten / 

workshops 
  Aantal 5 tot 150 personen 
    Info Jeroen Noltus 
  Tel. 363890 
    Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl 
 
 
 
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 8 juni 2009. 
Inleveren kopij vóór vrijdag 29 mei 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 
 


