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Best spannend om voor de eerste keer te schrijven 
voor het voorblad van het kerkblad van Markelo.  
Best spannend, want ik weet dat het door heel veel 
mensen in Markelo gelezen wordt. 
Best mooi en vooral ook, best bijzonder in deze tijd, 
dat een kerkblad nog met de reclamefolders mee huis 
aan huis bezorgd wordt, zodat alle inwoners van het 
dorp op de hoogte kunnen zijn van wat er gebeurt in 
de kerk in Markelo. 
Best spannend om woorden op papier te zetten voor 
de eerste keer, want zal wat ik schrijf overkomen bij 
de lezers? Als ik op bezoek ga, kan ik zeggen: “U 
mag best plat proaten, want ik kan het wel verstaan”. 
Maar zal men mij ook verstaan? 
Daarom zal ik me eerst maar eens voorstellen: 

Mijn naam is 
Elly Nordt. 
Sinds een paar 
weken woon ik 
aan de Rogge-
straat op 
nummer 4 in 
Markelo en 
sinds 6 sep-
tember ben ik 
de nieuwe do-
minee van 
Markelo. Ge-
boren werd ik 
52 jaar gele-

den in Westzaan, maar getogen ben ik in Twente, in 
het kleine plaatsje Aadorp in de gemeente Vriezen-
veen, waar mijn vader directeur van de basisschool 
werd toen ik 8 jaar was. Mijn hele familie woont ook 
nu nog in Vriezenveen. In mijn jeugd en tienerjaren 
kwam ik met mijn ouders geregeld bij mensen aan de 
Holtense kant van de Borkeld. Dus de omgeving is mij 
niet onbekend. In de afgelopen paar weken heb ik de 
omgeving van Markelo ook al wat kunnen verkennen 
op mijn wandelingen met de hond Haldan. Want theo-
loog zijn en mijn werk als predikant is mijn passie en 
mijn hobby is de hond en met hem wandelen en het 
maken en uitzetten van langeafstandswandelingen. 
Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik Theologie 
gestudeerd en de kerkelijke opleiding gevolgd in de 
toen nog Nederlandse Hervormde Kerk. Bijna 20 jaar 
geleden was de eerste gemeente waar ik dominee 
werd de Hervormde Gemeente Emmen-Oost. Na 3 
jaar kreeg ik een beroep van de gemeente Varsse-
veld. Daar heb ik 5 jaar met plezier gewerkt. Vervol-

gens ging ik naar het Rooms-Katholieke Zuiden en 
werd predikant van de Protestantse Gemeente in 
Heeze. Na weer bijna 5 jaar kwam het beroep uit het 
hoge Noorden, namelijk de Hervormde Gemeente te 
Buitenpost in Friesland. Met het beroep van de Pro-
testantse Gemeente Markelo ben ik na jarenlange 
omzwervingen voor mijn gevoel weer een stukje thuis 
gekomen. 
En toch…. Best spannend, want zal het zijn wat ik er-
van verwacht. Nou, ik kan u zeggen, tot nog toe lijkt 
het goed. 
En toch…. Best spannend, want wat wordt er van mij 
verwacht en zal ik aan de verwachtingen die er zijn, 
kunnen voldoen. Is het ook niet zo dat ieder voor zich 
weer iets anders verwacht? Of… verwachten wij als 
mensen in deze tijd en deze samenleving nog wel iets 
van de kerk en de dominee? 
Zo rondlopend en nadenkend vond ik het onderstaan-
de gedicht: 
 
Houvast 
Je hebt het allemaal goed geregeld: 
Je huis, gezin, je auto en je baan. 
Het geluk is binnen, deugdelijk verzegeld, 
En je bent heel tevreden over je bestaan. 
 

En God? 
Oh ja, God is er wel, 
Daar ergens in een hoek. 
En soms, héél soms, als het jou past 
Breng je Hem zondags een bezoek. 
Maar eigenlijk ga je nooit écht naar Hem op zoek. 

 
Je hebt het allemaal zelf in de hand. 
Niemand bepaalt jouw levenslijn. Geen mens! 
Jij maakt de plannen, met je nuchtere verstand. 
Niets staat je in de weg. Alles verloopt naar wens. 
 

En God? 
Oh ja, God is er wel, 
Daar ergens in een hoek. 
En soms, héél soms, als het jou past 
Lees je afwezig in zijn boek. 
Maar eigenlijk ga je nooit écht naar Hem op zoek. 

 
(lees verder op pagina 3) 
 

Gemeenteavond liturgisch centrum 
19 oktober 20.00 uur 
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Kerkdiensten 
Zondag 18 oktober 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
eindcollecte diaconie t.b.v. Bartimeüs 
 
Zondag 25 oktober 
10.00 uur ds. E.E. Nordt 
eindcollecte Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Vrijdag 30 oktober, Anholtskamp 
19.00 uur ds. E.E. Nordt 
collecte diaconie 
vervoer Jennie Wibbelink, tel. 361908 
 
Zondag 1 november, Martinuskerk 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
eindcollecte onderhoudsfonds 
 
Zondag 1 november, Elsen 
10.00 uur ds. E.E. Nordt 
eindcollecte onderhoudsfonds 
 
Woensdag 4 november, Markelosebroek 
20.00 uur ds. E.E. Nordt,  
                   dankdag gewas en arbeid 
eindcollecte diaconie en kerk 
 
Zondag 8 november, Gezinsdienst 
10.00 uur ds. M. Dijkstra 
eindcollecte diaconie (fruitbakjes) 
 
Zondag 15 november, Doopdienst 
10.00 uur ds. E. Nordt 
eindcollecte orgelfonds      
 
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. 
 
KINDERNEVENDIENST 
Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor 
de kinderen een nevendienst. We 
gaan dan vanuit de kerk naar onze 
eigen ruimte waar we het verhaal 
van de dominee vertalen op een 
manier die voor kinderen leuk en 
begrijpelijk is. Alle kinderen die op de ba-
sisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!  
Ook nieuwe leiding is welkom!  
Lijkt het je leuk, of wil je eerst een keer meekijken, 
meld je dan aan bij Jeanine Brinkers, tel. 363053.  
Tot ziens,    leiding Kindernevendienst 
 
JEUGDKERK 
Op de derde zondag van de maand is er voor tieners 
van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 
10 tot 11.00 uur. In oktober wijken we van deze datum 
af. Inlichtingen: Wilma Roeterdink (tel. 362832). 
 

LECTOREN GEVRAAGD! 
Op één van de avonden met vrijwilligers deden wij 
eerst een rondje voorstellen. Eén van de vrijwilligers 
zei: Ik ben iets gaan doen voor de kerk, omdat het me 
helpt om met mijn geloof bezig te zijn. Ik doe iets voor 
de kerk, omdat ik er zelf iets door krijg. Een mooie uit-
spraak. 
Iets doen in de kerk kan ook zijn om eens in de onge-
veer 2 maanden in de kerkdienst aan de beurt zijn als 
lector. Dit houdt in dat je 1 of soms 2 schriftlezingen 
doet. Een paar dagen voor de zondag dat je op het 
rooster staat, krijg je bericht welk bijbelgedeelte voor-
gelezen zal worden, zodat je de gelegenheid hebt je 
voor te bereiden. We hopen nog een paar mensen te 
vinden die mee willen doen, zodat we een rooster 
kunnen maken, waarbij iedere lector eens in de twee 
of drie maanden aan de beurt is en waarbij er ook zo-
veel ruimte in het rooster zit dat je nog eens met ie-
mand kan ruilen. Misschien iets voor u of voor jou? 
Meld je dan bij Hanneke Ziggers, tel. 35 29 99. 
 
VERVOER 
Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan 
contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 
363123 (s.v.p. ‘s middags bellen). Voor de Anholts-
kamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactper-
soon, tel. 361908. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Anholtskamp: Op 25 september heeft ds. Elly Nordt 
kort kunnen kennismaken met de aanwezige ouderen 
en zij met haar. Dan hoor je als predikant vele namen, 
maar je slaat er maar een deel van op. Nu ze zelf in-
vulling mag geven aan de avond is er een nieuwe ge-
legenheid elkaar wat beter te leren kennen. Ook be-
nieuwd wat dit “meisje” (zoals één van de aanwezigen 
haar aanduidde) te bieden heeft? Gewoon komen! 
Wie weet wordt het weer een volle bak.  
(Voor een verslag van de avond: zie het stukje van de 
Protestantse Vrouwen Dienst op blz. 5.) 
 
Buurtdienst: Op 1 november zal ds. Elly Nordt voor-
gaan in Elsen. U bent van harte welkom om haar ver-
tolking van het Woord van die dag te beluisteren en er 
na afloop van de dienst met haar over door te praten. 
Het biedt tevens een goede kans om nader met haar 
kennis te maken.  
 
Dankdag: Met een goede zomer achter ons is er wat 
het weer betreft reden tot dank, ook voor boeren en 
tuinders. Dat zelfde weer heeft ook een gunstig effect 
gehad op de recreatie zodat er ook in dat opzicht iets 
valt te vieren. We kunnen echter de ogen niet sluiten 
voor allerlei sombere ontwikkelingen en vooruitzich-
ten. De vruchten plukken van eigen inspanningen was 
niet voor iedereen weggelegd. Hoe het economisch 
verder gaat, blijft onzeker. Als kerk van Jezus Christus 
mogen we ons wel blijven richten op steun van boven. 
Hij maakt daarbij gebruik van dienaars en dienares-
sen, van wie ds. Elly Nordt er één is. Zij mag ons be-
palen bij een bijbels woord ter overweging. De dienst 
van woensdag 4 november in de Brookschole is be-
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doeld voor de hele kerkelijke gemeenschap. Komen 
dus, ook al woont u in het dorp! 
 
Doopdienst: Enkele ouderparen hebben te kennen 
gegeven dat ze graag willen dat hun kind gedoopt 
wordt op de volgende doopzondag. Dit zal zijn op 15 
november 2009 in de dienst van 10.00 uur. Ds. Elly 
Nordt zal in deze dienst voorgaan. 
Hopelijk zijn er meer ouders die met hun kind of kin-
deren op deze zondag naar de kerk willen komen om 
hun kind te laten dopen. 
De doopzitting zal worden gehouden op donderdag-
avond 29 oktober om 20.00 uur in het Dienstgebouw. 
Ben je niet in de gelegenheid op deze avond aanwe-
zig te zijn en wil je wel jullie kind laten dopen, neem 
dan contact op met ds. Elly Nordt tel. 0547 – 38 88 92 
of email nordt57@hetnet.nl. 
De volgende gelegenheid om uw kind te laten dopen 
is op 18 januari 2010. 
 
Gezinsdienst: Op 8 november hebben we weer een 
oogst-gezinsdienst. We hopen op de medewerking 
van kinderen, want na afloop zullen zij met volwasse-
nen naar ouderen vanaf 80 jaar en chronisch zieken 
gaan met een fruitbakje namens de kerk. Langs deze 
weg willen we alvast al die mensen bedanken, die 
meehelpen met de bezorging van het fruit. Menigeen 
kijkt al uit naar hun bezoek als een welkome afleiding 
of een luisterend oor dat wordt geboden. We hopen 
dat er tijd kan worden vrijgemaakt voor werkelijk con-
tact met elkaar. (meer: diaconie op blz. 5.) 
 
HUISKAMER VAN DE KERK 
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
Dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en ge-
sprek bij een kop koffie of thee. De koster en aanwe-
zige gastvrouwen heten u van harte welkom. MD 
 

(vervolg van blz. 1) 
En dan…    
In een ondeelbaar ogenblik, 
In een ongrijpb’re tel, 
Verdraait je hele wereldbeeld, 
Raak je volkomen in de knel. 
Zonder dat je het aan zag komen 
Werd in het spel een stuk verzet, 
Werd er een wissel omgezet. 

En alles, heel je leven, je bestaan, 
Komt hopeloos op z’n kop te staan. 
Je hebt het niet meer in de hand, 
Je bent verslagen, overmand. 

Is er nog leven na verdriet, 
Een doorgaan na een dood? 
Is er redding na ongeluk, 
Een opstaan uit de nood? 

En God? 
Die is je heel nabij, 
Weet je met Hem verbonden, 
Want lang voordat jij naar Hem riep 
Had Hij jou al gevonden. 

 
Uit “Op vleugels van vertrouwen” van Adri Visser 

Deze woorden raken mij in deze tijd van kennismaken 
en op zoek zijn naar wat er van mij verwacht wordt. Of 
ik aan al die verschillende verwachtingen kan vol-
doen? Ik als mens en ook als dominee denk dan dat 
ik dat nooit zal kunnen. Maar ik zal wel mijn best 
doen. En ik hoef niet alles van mijzelf te verwachten, 
ik mag ook nog iets verwachten van de ander, zoals jij 
en u iets mag verwachten van mij. Maar ik mag wel al-
les verwachten van de Ander - God - , die heel nabij 
is, zoals u en jij ook alles van Hem mag verwachten. 
Als wij Hem nodig hebben en als wij denken Hem niet 
nodig te hebben. Maar… als wij denken Hem wel no-
dig te hebben, kan Hij vaak ver weg lijken. Toch… 
dan wil Hij nabij zijn in een woord of een gebaar van 
een ander, een mens. Mag ik af en toe en soms even 
voor jou en voor u dat woord of gebaar zijn van Hem 
met wie wij allen verbonden zijn? 
Ds. Elly Nordt 
 

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 8 september is Lars geboren, zoon van Mark en 
Corine Jansen, wonend aan de Taets van Ameron-
genstraat 12. Wie een baby in handen neemt, kan 
zich verwonderen over een nieuw leven. Zeker als ze 
gezond ter wereld zijn gekomen. Maar gaaf of niet, je 
bemind en gekend weten door een God die om je 
geeft, maakt dat je je gedragen weet. Moge ook Lars 
dit met hulp van zijn ouders gaan ontdekken. Langs 
deze weg willen we hen van harte feliciteren en geluk 
toewensen.  
Op 18 september is Maud geboren, dochter van Ger-
jan en Renate Hoevink, Rijssenseweg 40a. Maud is 
het zusje van Liza en Esmee. Toen ik onlangs aan de 
Enterbroekweg moest zijn, waren de versierselen in 
de tuin me al opgevallen met heel duidelijk een bord 
met haar naam. We wensen hun allen veel geluk toe 
samen en hopen dat Maud met haar inbreng een ei-
gen kleur weet te geven aan het leven. Gods zegen 
toegewenst. 
 
ACHTERSTAND 
In de afgelopen periode ben ik er achter gekomen 
welke zaken er nog zijn blijven liggen. Kleine dingen, 
waar je maar steeds niet toe kwam. Soms heb je voor 
de zomervakantie toegezegd nog een keer langs te 
zullen komen, maar als dan de draad weer is opge-
pakt nemen andere dingen je weer zo in beslag, dat 
de rest erbij blijft. Niet bepaald goede reclame. Met 
een fulltime collega erbij, komt er wel wat meer tijd 
vrij. Omdat je taken kunt verdelen. Ik hoop dan ook 
iets van de achterstand in te halen, ook al zal ik vast 
niet aan alle verwachtingen kunnen voldoen. Daar-
voor is de klus te groot en zijn de omstandigheden er 
niet altijd naar. Het is net als met de pastorietuin aan 
de Tolweg: je komt er nooit mee klaar, uitgezonderd 
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de wintermaanden. Of je moet allerlei mensen aan het 
werk zetten, zoals één van de gemeenteleden sugge-
reerde, toen ze tijdens de startzondag een kijkje kon-
den nemen rondom het huis, op zoek naar die ene 
bijbelse boom, waar Zacheüs in geklommen was, toen 
Hij Jezus beter wilde zien. Delegeren heet dat, maar 
niet alles valt uit te besteden. Wegens een tekort aan 
ondersteunend personeel (bv. onvoldoende vrijwilli-
gers voor bezoekwerk) of omdat er een actie wordt 
verwacht van de predikant en niemand anders.  
Met vriendelijke groeten, ds. Marten Dijkstra 
 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. E.E. Nordt 

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

telefoonbeantwoorder inspreken. 
email: nordt57@hetnet.nl 

 
Op dit moment heb ik nog niet zo veel te schrijven 
voor wijk Zuid. Met het bezoekwerk ben ik voorzichtig 
begonnen, maar ik ben nog maar zo kort bezig, dat ik 
daar niet echt iets over kan melden. Alleen dat de ge-
sprekken tot nu toen fijn waren. Ik ben bezig mijn weg 
in het dorp en het buitengebied wat te vinden. Dat 
vind ik altijd een belangrijke start, want mocht u mij ’s 
avonds in het donker nodig hebben, dan wil ik niet 
verdwalen. (maar dat zal wel gauw meevallen). 
Wilt u het aan mij doorgeven als u bezoek van mij op 
prijs stelt op de mooie momenten van huwelijk of ge-
boorte in uw leven en vooral op de zware en moeilijke 
momenten in uw leven van ziekte, verdriet, eenzaam-
heid en pijn door het leven of de dood. Kent u iemand 
in uw omgeving van wie u weet dat bezoek gewaar-
deerd of verwacht wordt, wilt u dit dan ook aan mij 
doorgeven. 
Ik heb geen spreekuurtijd, maar u kunt altijd uw naam 
en telefoonnummer achterlaten op de telefoonbeant-
woorder. Bij thuiskomst kijk ik altijd of er gebeld is en 
als dat zo is, dan bel ik zo snel mogelijk terug, zodat u 
persoonlijk uw boodschap aan mij kunt doorgeven. 
 
De dagen worden weer korter en de zon gaat steeds 
korter op een dag schijnen. Op heel veel dagen in de 
herfst schijnt de zon helemaal niet. Als het donker is 
om je heen, lijkt de last van ziekte, pijn en eenzaam-
heid altijd groter te worden. Ik hoop dat er mensen 
zijn, die in de Naam van de Heer, soms, een klein 
momentje maar, een lichtstraaltje kunnen zijn van 
God, die voor ons uit het Licht is dat door de duister-
nis niet te pakken is gekregen, maar dat in de opstan-
ding van Jezus kracht is om te leven. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid,  

Ds. Elly Nordt 
 
WIJ GEDENKEN 
Op vrijdag 4 september 2009 is volgens zijn wensen 
in Harich, Friesland, begraven de heer P. Albada. De 
dienst van Woord en Gebed is gehouden in Markelo 
onder leiding van een neef, Zandrie. Hij stierf op 
maandag 31 augustus in het ziekenhuis te Deventer 
na een ziekenhuisopname van enige weken. Hij was 

meer dan tien jaar geleden hier komen wonen op het 
adres Beusbergen 14, omdat hij zo graag in de buurt 
van iemand van zijn familieleden wilde zijn. Zijn op 
één na oudste broer woonde immers al enige jaren in 
Markelo op de Diekink 14. Voor een gepensioneerd 
iemand valt het niet mee om nog goede contacten te 
krijgen. Maar hij heeft buitengewoon veel gehad aan 
zijn buren, onder meer de familie Van der Put en aan 
mevrouw Ziggers van de kerkenraad. Dat is ook met 
ere vermeld in de dienst. 
Hij was op 3 augustus 1925 geboren in het gehucht It 
Heidenskip (het Heidenschap) aan de Fluessen, één 
van de grote meren van Friesland. Tegen het einde 
van de oorlog dreigde hij als achttienjarige te werk 
gesteld te worden in Duitsland en hij dook onder bij 
een familie in Stolwijk, in de Krimpenerwaard, de fami-
lie Verburg. Met hen heeft hij zijn leven lang goede 
banden onderhouden. Hij zocht hen op, iedere zater-
dagmiddag en zij (en later hun kinderen) zochten hem 
op toen hij zelf niet meer mobiel genoeg was. Hij was 
bijzonder trouw, dat blijkt hier wel uit. 
Zijn werkzame leven heeft hij helemaal besteed aan 
het onderwijs. Op zijn eerste school in Gouda trof hij 
veel Molukse medelanders aan. Hij heeft zich hun lot 
zeer aangetrokken en tenminste één van zijn leerlin-
gen heeft hij financieel en moreel altijd gesteund, zo-
dat deze een goede toekomst kon opbouwen. Als te-
ken van dankbaarheid waren dan ook familieleden uit 
Moordrecht van die bewuste jongen aanwezig in de 
dienst. Relatief laat in zijn carrière heeft hij zijn hoofd-
akte gehaald. Maar collega’s in het onderwijs maakten 
graag gebruik van zijn vaardigheden, bijvoorbeeld 
wanneer het om onhandelbaar geachte jongelui ging. 
Hij kreeg ze wel in het gareel. 
Meer dan zeven jaar heeft hij last gehad van de ziekte 
van Parkinson. Het was toch niet moeilijk hem op te 
zoeken, hij was altijd heel blij met elk bezoek. 
Een hartelijke, dankbare en goedgeefse man is heen-
gegaan. Een kleine schare van zijn familie, de meeste 
schoonzussen en een aantal nichten en neven, heeft 
zijn laatste, lange tocht van Markelo naar Harich met 
hem gemaakt.  Zandrie Albada 
 

Kerkenraad 
 
GEMEENTE-AVOND: HERINRICHTING KERK  
Op maandag 19 oktober zal een gemeenteavond 
worden gehouden, waarin de kerkenraad aan de ge-
meente uitleg wil geven over de mogelijke aanpassin-
gen van het liturgisch centrum.  
De wens tot aanpassing van het liturgisch centrum 
(ruimte waar de kansel, de doopvont en avondmaals-
tafel staan) speelt al enkele jaren. De kerkenraad 
heeft gemeend aan dit verzoek gehoor te geven.  
In dhr. P. van Dijk is een professional gevonden die 
verschillende kerken opnieuw heeft ingericht. Hij heeft 
een plan ontworpen, samen met een klankbordgroep 
die bestond uit een evenredige vertegenwoordiging 
van onze Markelose kerkgangers. Deze groep heeft 
hierin op een positief kritische wijze meegedacht.  
Het plan is aan de kerkenraad gepresenteerd, die 
hierover erg enthousiast is en besloten heeft met dhr. 
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van Dijk verder te gaan. Alvorens de kerkenraad een 
definitief besluit neemt voor de aanpassing van het li-
turgisch centrum, wil zij graag de mening van de ge-
meente horen. Daarom nodigt zij u graag uit voor een 
presentatie van het plan op maandag 19 oktober a.s. 
aanvang 20.00 uur in het Dienstgebouw.  

Jan Haas, scriba 
 
Uit de vergadering van 2 september 
o Liturgisch centrum: Een werkgroep heeft samen 

met architect Pim van Dijk besproken hoe het li-
turgisch centrum kan worden aangepast aan de 
eisen en wensen van deze tijd. Mede door het feit 
dat het aantal nooduitgangen moet worden uitge-
breid is het een logische stap dat de vroegere in-
gang aan de Grotestraat wordt hersteld met daar-
bij een kleine toegangshal, waarbij er de moge-
lijkheid ontstaat om via de kant van de Grotestraat 
in en uit de kerk te kunnen. 

o Het plan dat samen met de werkgroep is uitge-
werkt, wordt door hem op deze avond gepresen-
teerd. De huidige avondmaalstafel wordt mogelijk 
gebruikt om een gedachtenisplek te creëren en er 
worden een kansel, tafel en kaarsenstandaard 
ontworpen. De huidige doopvont krijgt een promi-
nentere plaats op het liturgisch centrum. Op de 
oude plek van dit doopvont komen dan stoelen 
om plaats te geven aan een koor. De rest van het 
interieur blijft onveranderd. Er volgt een levendig 
gesprek met vragen en opmerkingen over enkele 
onderdelen van dit plan. Een besluitvorming stel-
len we uit tot de volgende vergadering.  

o Avondmaal: Om de kans van besmetting met de 
Mexicaanse griep te verkleinen besluiten we de 
landelijke richtlijn te volgen om voorlopig kleine 
bekertjes te gebruiken bij de viering van het heilig 
avondmaal. 

o Pastoraat: Teuni Hogendam wordt pastoraal me-
dewerkster in wijk zuid.  

o Vervoer naar de kerk: Janni Bussink is het aan-
spreekpunt voor gemeenteleden, die gebruik wil-
len maken van autovervoer naar de kerk. 

 
Uit de vergadering van 22 september 
o Liturgisch centrum: Het gepresenteerde plan tot 

herinrichting van het liturgisch centrum ontvangt 
overwegend positieve reacties, zodat we met 
aanvulling van enkele opmerkingen besluiten om 
dit plan aan de gemeente te presenteren op de 
gemeente-avond van 19 oktober.  

o Beleidsplan: De eerste helft van de bij het be-
leidsplan toegevoegde vragen worden besproken. 
Dit leidt tot enkele besluiten: vergroot de inbreng 
van gemeenteleden in de kerkdienst door gebruik 
te maken van een vaste groep voorlezers, die 
meedoen met de lezingen; vergroot de liturgische 
kennis door een aantal avonden aan te bieden 
over de achtergrond en betekenis van de kerk-
diensten en christelijke feestdagen; bied nieuw 
ingekomen gemeenteleden informatie over onze 
gemeente. MD 

 
 

 

Diaconie 
 
Fruitbakjes 
Op zondag 8 november hopen we de oogstdienst te 
vieren. Ook dit jaar zullen we na afloop van de dienst 
fruitbakjes bezorgen bij gemeenteleden. Het is een 
gebaar van de kerk aan ouderen (boven 80 jaar), zie-
ken en gehandicapten. Ieder jaar worden wij bij het 
bezorgen ondersteund door vele vrijwilligers. Ook dit 
jaar willen wij weer graag een beroep op u doen. 
Vanaf zondag 18 oktober liggen er inschrijflijsten ach-
ter in de kerk waarop u uw naam kunt schrijven. 
 
Dagkalenders 
De dagkalenders voor 2010 zullen binnenkort door de 
diaconie besteld worden. Wij gaan ervan uit dat ieder-
een die vorig jaar een kalender heeft besteld deze dit 
jaar wederom wil ontvangen. Net als vorig jaar zijn er 
geen kosten aan verbonden. Iedereen (boven de 75 
jaar) die vorig jaar geen kalender besteld heeft, maar 
er dit jaar wel één wil ontvangen kan deze bij één van 
de onderstaande diakenen bestellen. 

o Dika Holterman (362709) 
o Johanna Bekkernens (361213) 

 
Bartimeüs 
Bartimeüs is een organisatie voor mensen met een vi-
suele beperking. Ze willen de kwaliteit van leven voor 
mensen die slechtziend of blind zijn verbeteren. Met 
persoonlijk advies, hulpmiddelen, ondersteuning en 
kennisoverdracht. Ze ontwikkelen continu nieuwe 
diensten op het gebied van leren, wonen, werken en 
vrije tijd voor mensen van alle leeftijden. Vanuit 16 
vestigingen ondersteunen ze de mensen op maat in 
hun eigen omgeving. De diaconie wil hun ondersteu-
nen in hun activiteiten. We willen dit doen door de col-
lecte van 18 oktober als gift beschikbaar te stellen. 
 
Oproep vrijwilligers vervoer. 
Voor mensen die geen vervoer hebben naar de kerk-
dienst van zondag om 10 uur willen we een vervoers-
dienst oprichten. We vragen mensen met een auto die 
ons willen helpen om er voor te zorgen dat die men-
sen toch naar de kerk kunnen.  
Men kan zich opgeven bij: 

o Janni Bussink tel 363123 
o Bé Hemeltjen    tel 363020 

 

Kerkrentmeesters 
 
FANCY FAIR 2009 
De Fancy Fair was een daverend succes. De inbreng 
van zelfgemaakte dingen en de soms heel mooie 
‘rommelmarkt’ spullen. De oliebollenkraam, hambur-
gers en het terras voor koffie met cake werden veel 
bezocht. 
Met name de bloemenkraam heeft veel meer opge-
bracht dan in voorgaande jaren. 
De veiling werd vloeiend aan elkaar gepraat en verliep 
uitstekend op één schoonheidsfoutje na; iemand heeft 
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het verkeerde veilingstuk geclaimd, betaald en mee-
genomen. Jammer! Dat gaan we volgend jaar anders 
doen. 
De muzikanten waren weer onmisbaar voor een stuk 
gezelligheid. De verzorging van de koffie en broodjes 
ging perfect op tijd; niemand ging van zijn stokje. 
Ja, alle medewerkers achter de kramen fantastisch  
werk. Het is niet altijd gemakkelijk de juiste waarde te 
schatten van de ingebrachte spullen. 
En natuurlijk niet te vergeten het mooie weer. 

 
 
Er staan veel foto’s op het web van de kerk.  Ga naar  
pkn-markelo.nl en klik in het menu op Fotoalbum.  
De opbrengst van de Fancy Fair 2009 is € 5992. Hier 
moet nog het één en ander aan onkosten af, maar het 
resultaat is toch weer iets hoger dan vorig jaar. 
Het geld zal, net als vorig jaar, o.a. worden gebruikt 
voor de nieuwe verlichting in de kerk. De afgelopen 2 
jaar is al ongeveer € 20.000 hiervoor bijeen gebracht 
met Fancy Fair, boekenverkoop en Openkerkdagen. 
Op 1 oktober hebben we een evaluatie gehouden 
waar ongeveer 16 personen aanwezig waren. Over 
het geheel genomen was men erg positief. Er zijn een 
aantal opmerkingen gemaakt die we zeker zullen 
meenemen bij de organisatie van Fancy Fair 2010.  
Na afloop zijn goede spullen, die verkoopbaar lijken, 
opgeslagen voor volgend jaar en er zijn ook spullen 
naar de kringloopwinkel gegaan zodat maar weinig 
spullen naar Bruins en Kwast zijn afgevoerd.  
Iedereen bedankt voor jouw/uw bijdrage op wat voor 
manier dan ook. 
Heb je nog leuke ideeën voor volgend jaar? Laat dat 
even weten aan één van de onderstaande personen 
of help zelf mee om de volgende Fancy Fair te orga-
niseren. U bent van harte welkom op de eerstvolgen-
de bijeenkomst van het comité volgend voorjaar. 

Dinie Bouwmeester tel. 364088 
Bram de Boer  tel. 362259 
Frits van Zwol  tel. 362652 
 

Protestantse Vrouwen Dienst 
 
Welkom, ds. Nordt op uw eerste zangavond (25 
sept.) in Markelo.  
In een overvolle zaal in de Anholtskamp werd ds. 
Nordt deze avond voorgesteld door ds. Dijkstra.   

De Protestantse Vrouwen Dienst, die deze diensten 
verzorgt, heette haar welkom met enkele woorden en 
het aanbieden van een paar klompjes met op-
schrift, om in Maarkel op pad te kunnen gaan. 
De woorden van het gedicht, door Dina Nijkamp ge-
schreven en voorgedragen, geven aan dat we onze 
nieuwe dominee een goede tijd toewensen in het ker-
kenwerk in onze gemeente. 
  
Ds. Nordt, 
Graag willen wij u welkom heten 
in ons mooie Twenteland. 
In ons dorp van de vijf heuvels 
geven wij elkaar de hand. 
Toen men u vroeg om hier te staan 
zei u: "Ik kom naar Markelo". Heel spontaan. 
Een woning vond u al heel gauw 
en u was meteen in touw. 
Markelo-dorp in het oosten van het land. 
U breekt hier de rij als eerste vrouwelijke predikant. 
U mag hier uw werk verrichten 
in dienst van onze Heer. 
Voor de kerk en Zijn gemeente 
alles tot Zijn eer. 
Veel werk ligt nog te wachten 
in Gods wijngaard blijft het druk. 
Straks gaat u de mensen wijzen 
op Zijn vrede en geluk. 
't Is een hele blijde boodschap 
die u hebt voor iedereen. 
Dat wij samen mogen geloven. 
Samen, door alle tijden heen. 
Maar er zijn ook donkere dagen 
met verdriet voor groot en klein. 
Mogen dan uw komst en woorden 
toch een beetje troostend zijn. 
Wij dames van de PVD 
gaan ook vaak op bezoek. 
Ervaring leert: een praatje zegt meer 
dan zo maar lezen in een boek. 
Je hoorde laatst al heel vaak zeggen: 
nieuwe dominee hef der ok al wes. 
Dat lik good is de reactie. 
Nou het lijkt ons ook heel erg best. 
Markelo is gastvrij, dat valt niet te ontkennen. 
Maar aan joa, joa en nee, nee 
zult u even moeten wennen. 
Wij hopen dat u vele jaren 
ten dienste van onze kerk mag staan. 
Zodat we later kunnen zeggen: 
de schop was met haar meegegaan. 
 
Het was een feestelijk gebeuren. Op deze manier is 
ds. Nordt meteen goed ingewijd en een beetje voorbe-
reid op de volgende zangavond, 30 oktober. Zij heeft 
er mee ingestemd dan voor te gaan.  
We nodigen hierbij iedereen van harte uit! Mensen die 
al geregeld komen, maar ook “ nieuwelingen” die eens 
willen komen kijken, luisteren, zingen en bijpraten. Het 
is een goed en gezellig uur van samenzijn. 
Ook blijft altijd de vraag naar nog meer dames die ons 
willen helpen. 
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Kom naar een zangavond of vraag informatie bij Jan-
ny Linde - 361999 of Joke Doornhein – 272031.  
Iedere laatste vrijdag van de maand worden deze 
diensten gehouden, in de grote zaal van Anholtskamp 
van 19.00 uur tot ongeveer 20.15 uur.  
 

Vorming en toerusting 
 
Wat is en wat doen we in een gespreksgroep? 
Mijn ervaring is dat niet iedereen op deze vraag het-
zelfde antwoord geeft. 
Tegelijk is het belangrijk dat, wanneer je graag mee 
wilt doen in een gespreksgroep, je dan in een groep 
mensen zit die ongeveer dezelfde antwoorden geven 
op deze vragen. 
Daarom… als je belangstelling hebt om met anderen 
– onder leiding van een predikant, of niet – te praten 
over geloven en leven, over de bijbel en de wereld, 
over de kerk en wat die vandaag de dag nog te zeg-
gen heeft, over waarden en normen en opvoeding 
enz. enz. Kom dan naar de middag of de avond waar-
op we willen onderzoeken of er groepen te maken zijn 
van mensen – jong, middelbaar en ouder – die gelijk-
gerichte belangstelling hebben. 

Hierbij word je / wordt u uitgeno-
digd voor de middag- of avondin-
ventarisatie gespreksgroepen op 
donderdag 15 oktober in het 
Dienstgebouw. ‘s Middags om 
14.00 uur en ‘s avonds om 20.00 
uur. Zowel de middag- als de 
avondsessie zal geleid worden 
door ds. Elly Nordt. 
 

Wat doen we eigenlijk in de kerk? 
Avonden over liturgie. 
Veel dingen in de kerk gebeuren zoals ze gebeuren, 
omdat we het zo gewend zijn en niet anders weten. 
Waarom het gaat zoals het gaat weten wij vaak niet 
meer. Bijvoorbeeld: waarom vieren wij het kerstfeest 
op 25 en 26 december. En waarom is de kleur in de 
kerk nu groen en met Advent of de 40-dagentijd weer 
paars. 
Over deze en andere vragen willen wij met elkaar pra-
ten op de avonden over liturgie. 
De eerste avond wordt gehouden op dinsdag 10 no-
vember van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur in het 
Dienstgebouw. Het onderwerp voor deze eerste bij-
eenkomst zal zijn de verschillende onderdelen in de 
kerkdienst. Wat is bekend, wat is anders en wat is de 
betekenis van het bekende en van het andere. Een 
volgende avond kan gaan over de kring van het ker-
kelijk jaar en een andere avond kan gaan over de 
christelijke feesten. Het is de bedoeling dat het on-
derwerp op één avond behandeld wordt en dat de 
volgende avond weer een ander thema heeft. Op die 
manier is het mogelijk om aan de avond deel te ne-
men met een inhoud die u of jou interesseert en ben 
je niet gebonden aan een hele serie avonden gedu-
rende het winterseizoen. 

Hierbij wordt u en word jij van harte uitgenodigd voor 
de eerste avond over liturgie op 10 november. Het 
onderwerp zal worden ingeleid door ds. Elly Nordt. 
 

Jeugd- en jongerenwerk 
 
Jongeren, ik wil jullie uitnodigen, maar ik weet niet 
welke woorden ik ervoor zal kiezen. Vroeger heb ik 
geleerd dat een bijeenkomst waar jongeren dingen 
konden leren van de kerk “catechisatie” heet, maar 
het is een oud en stoffig woord wat bijna niet is uit te 
spreken en al helemaal niet te schrijven. 
Ik wil jullie uitnodigen om van jullie te leren welke 
woorden we kunnen bedenken om met elkaar te pra-
ten over wat in de media heet “waarden en normen”.  
Ik heet Elly Nordt. Hoe heet jij? Stuur me een mailtje 
als je belangstelling hebt.  
Mijn adres is nordt57@hetnet.nl. 
 

 
6 TOT 9 JAAR 

 
 
15 oktober   Borduren maar …… 
29 oktober  Batbril 
12 november Magneetjes voor weetje 
 

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 

   
15 oktober   Figuurzagen  
29 oktober   Zeepjes beplakken 
12 november Magneetjes voor weetje 
   

Groetjes Madieke 
 
 

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

Waar:  Dienstgebouw 
Hoe laat 18.30 uur tot 
                   19.30 uur 
Onkosten: € 1,00 per keer 
Wanneer: Zie hieronder 
…….. 
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VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
De Zondagsschool heeft al weer een druk programma 
achter de rug. Eerst was er de intrededienst van ds. 
Nordt en daarna de startdag. Afgelopen zondag was 
er in Stokkum een gezinsdienst waarbij de kinderen 
een grote rol speelden.  
Binnenkort is het de beurt aan de Zondagsschoolkin-
deren in Elsen tijdens de gezinsdienst bij hun in het 
buurtgebouw op 1 november. 
 
Gezinsdienst Stokkum 
Onder het genot van een mooi zonnetje had een groot 
aantal mensen de weg naar het Gebouwtje gevonden. 
Voor een aantal mensen was het ook een eerste ken-
nismaking met ds. Nordt die voor het eerst voorging in 
het Gebouwtje.  
Zoals gezegd hadden de kinderen een prominente rol 
in de gezinsdienst. Omdat de groep inmiddels is ge-
groeid tot 17 kinderen waren ze in verschillende 
groepjes verdeeld. Zo begeleidden de oudste meiden 
het welkomstlied op blokfluit, trommel en sambabal-
len. De jongste kinderen zongen een gebed dat be-
eindigd werd met een melodieus amen.  

De jongens beeldden het verhaal uit van de man die 
een huis op het zand had gebouwd en een andere 
man die hetzelfde had gedaan op een rots. Het waren 
allebei mooie huizen maar zouden ze ook even sterk 
zijn? Die vraag werd al snel beantwoord toen de lucht 
heel donker werd en het heel hard begon te onweren 
en te regenen. Het zand rondom en onder het huis op 
het strand begon weg te spoelen en het huis begon 
helemaal te trillen, zo erg zelfs dat het mooie huis he-
lemaal in elkaar stortte. Het andere huis had de zware 
storm doorstaan en stond nog steeds fier, boven op 
de rots! 
Na afloop van de dienst heette mevr. Doornhein, ds. 
Nordt namens de kerkenraad van harte welkom in 
Stokkum. Ds. Nordt kreeg ook een leuk welkomstca-
deau aangeboden: een zakje Maarkelse Babbelaars 
en mevr. Doornhein sprak de hoop uit dat ds. Nordt 
onze Maarkelse Babbels snel zou verstaan en begrij-
pen, maar gezien haar ervaringen in Twente zal dat 
geen probleem zijn. Tijdens het koffie drinken was er 
voor de Stokkumers nog gelegenheid om nader ken-
nis te maken met ds. Nordt en daar werd graag ge-
bruik van gemaakt.  

Al met al kunnen we terug kijken op een hele leuke en 
gezellige dienst.  

Oogstdienst 
Op zondag 8 november helpen de kinderen van de 
Zondagsschool na afloop van de Oogstdienst weer 
met het rondbrengen van de fruitbakjes. Ouders die 
mee willen helpen c.q. rijden kunnen zich bij de eigen 
leiding opgeven of via 
            zondagsschoolmarkelo@live.nl. 
 

Algemeen 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 
De Hervormde Vrouwen Vereniging van Markelo or-
ganiseert op donderdag 22 oktober a.s. haar bijeen-
komst in het Dienstgebouw van de Martinuskerk. 
Deze avond zal Ds. Sytze de Vries (dichter, schrijver, 
theoloog) onze gast zijn. 
Hij schreef sinds 1980 maar liefst 250 liedteksten. 
Sinds 1978 is hij docent liturgiek aan de cursus Theo-
logische Vorming Gemeenteleden in Assen, Alkmaar 
en Amsterdam. 
Wij zijn blij dat ds. Sytze de Vries bij ons komt om te 
vertellen: ”Zo lang wij adem halen”, wat hem beweegt. 
Hat is een ‘wandeling’ langs de diverse liedteksten die 
het ‘zingen’ tot thema hebben. 
Hij zegt: “Steeds meer ben ik geraakt en uitgedaagd 
door de poëtische golfslag van de Schrift zelf, door 
haar verbeelding en visioenen. Dat kreeg echo’s in tal 
van liederen en gebeden, om het vuur in de aloude 
woorden op te rakelen, om woorden te vinden om in 
te kunnen wonen, om te zingen en te bidden dat het 
een aard heeft….” 
 

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen 
Dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
Zijn wij geroepen, deze wereld in. 

 
Wij beginnen om 20.00 uur en hopen veel leden en 
dames, die eens een avond van de H.V.V. willen bij-
wonen, te mogen begroeten. 
 
Zoals gebruikelijk gaan we op woensdag 4 novem-
ber a.s. (dankdag voor gewas) wandelen. 
We komen om 13.30 uur op de parkeerplaats bij de 
Haverkamp (ingang sporthal) bijeen. 
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Een mooie route is uitgezet over De Hulpe, langs de 
Mariakapel en over het veldje waar vroeger de bijeen-
komsten van de Scoutingclub Markelo waren. We 
wandelen verder over recreatiepark Hessenheem. In 
deze omgeving hebben we een pauze, waar we koffie 
drinken met iets lekkers, zoals u van ons gewoon 
bent. 
Na de koffiepauze wandelen we door de woonwijk bij 
de Anholtskamp richting Beusbergen terug naar de 
parkeerplaats waar we zijn gestart. 
Wie aan deze wandeling wil deelnemen, kan zich op-
geven vóór woensdag 28 oktober a.s. bij Mevr. Lei-
dy ter Haar tel: 0547 361733 of op de verenigings-
avond. 
Wij hopen dat veel dames mee wandelen in deze 
prachtige omgeving. 
 
Op donderdag 12 november a.s. nodigen wij alle 
ouderen van Markelo uit voor een gezellige middag 
in de Koekoekszaal van woon-zorgcomplex de An-
holtskamp. 
We beginnen om 14.00 uur.  
De heer Ruiterkamp uit Almen zal ons deze middag 
een indrukwekkend klankbeeld laten zien over het le-
ven op de Veluwe. Na de pauze laat hij u een film 
over edelherten zien. In deze film komen alle jaarge-
tijden aan de orde, waarin o.a. ook de bronsttijd van 
de herten.  
Wij hopen veel ouderen van Markelo op deze middag 
te ontmoeten. 
Hebt u geen vervoer en u wilt toch graag komen, bel 
dan naar: 
Mevr. Leidy ter Haar tel. 0547 361733. 

 
Bijbel10daagse 2009 
Reis mee - Verhalenkaravaan 
De Bijbel10daagse 2009 vindt plaats van vrijdag 23 
oktober tot en met zondag 1 november. Het thema is 
Verhalenkaravaan.  
Tijdens de Bijbel10daagse gaat er een echte verha-
lenkaravaan door het land reizen. Een dubbeldekker 
ingericht door het NBG met aan boord een verhalen-
verteller. De start van de karavaan vindt plaats op 
vrijdag 23 oktober in boekhandel Selexyz Dominica-
nen in Maastricht. De route eindigt tien dagen later in 
het noorden van Nederland en zal onderweg dorps-, 
kerk- en schoolpleinen aandoen.  
In regio Oost stopt de verhalenkaravaan te Rijssen bij 
de Openbare Bibliotheek op woensdag 28 oktober 
van 14.30-16.30 u. De verhalenverteller is  André 
Troost.  
 
Nationale Bijbelzondag op 25 oktober 
Door het Ned. Bijbelgenootschap worden kerken op-
geroepen op deze Nationale Bijbelzondag te collecte-
ren voor het Latino-project.  
Op zondag 25 oktober zal vooraf gaande aan de 
dienst in onze Martinuskerk informatiemateriaal uit-

gereikt worden betreffende het Latino project en 
wordt de uitgangscollecte voor dit project bestemd. 
Met het Latino wordt speciaal actie gevoerd voor bij-
belwerk in Latijns Amerika. 
In totaal gaat het om 16 projecten in 9 verschillende 
landen. Die projecten worden uitgevoerd door de bij-
belgenootschappen in het betreffende land. Het gaat 
daarbij om vraaggestuurde hulp. Er wordt samenge-
werkt met plaatselijke kerken en hulporganisaties (zo-
als Kerk in Actie) die ook aandacht hebben voor hun 
materiële noden. Behalve bijbels wordt er dus ook 
voedsel en kleding gegeven. 
 
Leesproject, verhalen die tijdens de Bijbel-
10daagse centraal staan. 
Met elkaar de Bijbel lezen: in veel gezinnen gebeurt 
dat vooral bij de maaltijd. Met het leesproject van het 
Nederlands Bijbelgenootschap kan de bijbellezing een 
extra stimulans krijgen. 
Voor gezinnen is een placemat gemaakt met daarop 
puzzels en vragen over de Bijbel. Deze placemat is 
onderdeel van een leesproject en wordt uitgedeeld na 
de kerkdienst in de Martinuskerk op 25 oktober. 
De kant voor de kinderen is getekend door Marijke ten 
Cate, de illustratrice van de Prentenbijbel. De andere 
kant bevat tien cartoons van Willeke Brouwer over de 
verhalen die tijdens de Bijbel10daagse centraal staan. 
Op de kinderkant staan 10 puzzeltjes.  
De kant voor jongeren bevat tien spreuken uit de Bij-
bel, waarover je met elkaar kunt doorpraten. 
Op de website van het NBG zijn deze verhalen ook in 
spreekvorm gegoten, zodat ze op een creatieve ma-
nier door meerdere personen aan tafel gelezen kun-
nen worden. De verhalen sluiten aan bij de tekenin-
gen op de placemat. (www.bijbelgenootschap.nl) 
Tevens zijn de verhalen te beluisteren, die voorgele-
zen worden door Ali Molenaar-Mudde.  
 
Bijbel in perspectief 
In november verschijnt de Studiebijbel in Perspectief. 
Het is de vierde NBV-uitgave met extra’s, na de Jon-
gerenbijbel, de Bijschrijfbijbel en de NBV-Studiebijbel. 
De Bijbel in Perspectief is een bijbel met aantekenin-
gen, geschreven vanuit een heilshistorisch perspec-
tief. De bijdragen zijn afkomstig van auteurs, die ge-
worteld zijn in de gereformeerde traditie.  
Bij de bijbel wordt een boekenlegger geleverd met 
daarop een code die toegang geeft tot een website 
met meer dan 1000 foto's als illustratie bij de Bijbel. 
De uitgave biedt de bijbeltekst in tweekleurendruk en 
illustraties met informatie over de cultuur, de geografie 
en de omgeving.  Prijs: ca. € 80, -.  
ISBN 978-90-6539-340-1 (O) 
                                 Werkgroep NBG Markelo 
 
 
 
 
 
 

OPEN KERKDAGEN 2009 
Nu de open kerkdagen achter ons liggen is het 
goed om nog even met iedereen die meegeholpen 
heeft te bespreken wat er goed of fout gegaan is 
en wat we volgend jaar beter kunnen of moeten 
doen. 
Hiertoe wordt u uitgenodigd op donderdag 15 ok-
tober om 20.00 uur in het dienstgebouw. 
Graag tot ziens. 
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zondag 11 oktober Deuteronomium 6:1-9 
maandag 12 oktober Deuteronomium 6:10-19 
dinsdag 13 oktober Deuteronomium 6:20-25 
woensdag 14 oktober Deuteronomium 7:1-11 
donderdag 15 oktober Deuteronomium 7:12-26 
vrijdag 16 oktober Psalm 119:129-136 
zaterdag 17 oktober Deuteronomium 8:1-6 
zondag 18 oktober Deuteronomium 8:7-20 
maandag 19 oktober Deuteronomium 9:1-6 
dinsdag 20 oktober Deuteronomium 9:7-24 
woensdag 21 oktober Deuteronomium 9:25-29 
donderdag 22 oktober Deuteronomium 10:1-11 
vrijdag 23 oktober Psalm 119:137-144 
zaterdag 24 oktober Deuteronomium 10:12-22 
zondag 25 oktober Deuteronomium 11:1-9 
maandag 26 oktober Deuteronomium 11:10-21 
dinsdag 27 oktober Deuteronomium 11:22-32 
woensdag 28 oktober Marcus 11:27-33 
donderdag 29 oktober Marcus 12:1-12 
vrijdag 30 oktober Marcus 12:13-17 
zaterdag 31 oktober Marcus 12:18-27 
zondag 1 november Psalm 34 
maandag 2 november Judas 1-16 
dinsdag 3 november Judas 17-25 
woensdag 4 november Psalm 119:145-152 
donderdag 5 november 2 Makkabeeën 6:1-16 
vrijdag 6 november 2 Makkabeeën 6:17-31 
zaterdag 7 november Psalm 71 
zondag 8 november 3 Johannes 
maandag 9 november Psalm 119:153-160 
dinsdag 10 november 2 Timoteüs 1:1-10 
woensdag 11 november 2 Timoteüs 1:11-18 

 

 
 
Wat is er met uw geld in Birma gedaan? 

In mei 2008 trof 
cycloon Nargis 
Birma (tegen-
woordig MYAN-
MAR genoemd.) 
2,5 miljoen men-
sen werden ge-
troffen en er vie-
len ruim 140.000 
doden. 
Nederlandse ker-
ken gaven € 

430.000 voor noodhulp en daarvan zijn het afgelopen 
jaar veel dingen gedaan zoals: 
 Dorpsvijvers zijn schoongemaakt. 
 Dorpelingen kunnen weer veilig drinkwater halen nu 

het regenseizoen is begonnen. 
 Aan gehandicapte kinderen kon zorg gegeven wor-

den zoals eerder niet mogelijk was.  
 Er zijn 88 shelters gebouwd en er werden 560 pak-

ketten uitgedeeld bestaande uit kookgerei, touwen, 
emmers en producten voor de persoonlijke verzor-
ging. 

 Nieuwe stevige huizen die een storm kunnen door-
staan zijn gebouwd. 

 Ook werden er zo’n 338.400 maaltijden verstrekt aan 
gezinnen. 

 Kerk in Actie wil u hartelijk bedanken voor uw steun 
zowel in geld als gebed. 

In mei 2009 konden we met uw steun hulp bieden aan 
vluchtelingen in Sri Lanka. Hopelijk kunnen we daar over 
een jaar ook goed over rapporteren. 
 
Giften bloemendienst. 
V.R. € 4 / B. € 20 / B.S. € 5 / S. € 5 / N. € 10 / P. € 10 B. € 
10 / B. € 10 / S. € 20 / O. € 10 / J. € 10 / S. € 10 P. € 5 / S. € 
10 / P. € 5 / W.A.Z. € 5 / L. € 15 /  
W. € 10 
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