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leven aan het kruis om tot het uiterste met de mens
mee te gaan en naast hem/haar te gaan staan in Zijn
nabijheid. Een dag dus met twee gezichten. Een dag
van lijden en verdriet en een dag van dankbaarheid en
verwondering dat God in Zijn liefde voor mensen zo
ver is gegaan dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft
om ons met Zich te verzoenen. Want we kunnen niet
heen om het lijden en het kwaad in de wereld. Ook niet
als we onze ogen sluiten, want onze oren blijven open
voor het schreeuwen en de tranen van verdriet. Of we
willen of niet, tot in het hart worden
we geraakt door de ellende van deze
wereld. De daad van God, in zijn
Zoon Jezus de Christus, is geen
antwoord op de vragen van het lijden, maar een nabijheid in het lijden
en een doortocht door het lijden en
de dood heen. Zoals het volk Israël
uit het lijden van Egypte werd geleid,
door de Schelfzee en de woestijn
heen, op weg naar het beloofde land,
vol van melk en honing.
Met de avond op Goede Vrijdag eindigt de dag in stilte. Eén dag in het
graf, en dan… “het is volbracht”
Op de avond van de nieuwe dag van
de Stille Zaterdag, als we een witte
draad van een zwarte kunnen onderscheiden, breekt het licht door…. Het Licht van Pasen.
De dood kon Hem niet houden, Hij leeft, Hij is opgestaan!
Bij het aanbreken van de nieuwe dag in de Paaswakedienst, ontsteken ook wij opnieuw het licht van Christus, wanneer we de nieuwe Paaskaars ontsteken aan
het vuur.
Als teken, dat Hij is doorgegaan, door de dood heen.
Als teken, dat Hij is voorgegaan op de weg van leven
en sterven.
Als teken dat de dood niet het laatste woord is, maar
bij God het eerste.
Op de Paasmorgen klinkt bij het opstaan van het licht
vervolgens de jubel van de vreugde van Pasen volop.
Kom je ook om het feest van het Licht te vieren? Je
bent welkom!
Ds. Elly Nordt

Mag ik u/jou vragen: van welke feesten geniet u het
meest? De feesten waar we naartoe gaan op uitnodiging of de feesten die we zelf hebben (helpen) voorbereiden? Als ik eerlijk ben, denk ik dat het plezier tijdens
de voorbereiding minstens zo groot is als het feest
zelf.
In de komende week vieren we ook in de kerk feest,
het feest van Pasen, het feest van de opstanding van
de Messias Jezus. Ook voor dit feest in de kerk geldt
dat we het kunnen vieren op uitnodiging zonder voorbereiding, maar we kunnen ook meedoen aan de vieringen die het feest van
Pasen voorbereiden.
Eén ding is zeker – u en jij, we zijn allemaal uitgenodigd om de voorbereidende
diensten voor Pasen en het paasfeest
zelf mee te maken.
Het begint allemaal op Palmzondag
wanneer we Jezus binnenhalen in Jeruzalem als koning. Jezus is echter geen
koning hoog te paard, maar laag en aanraakbaar, dicht bij de mensen, rijdend op
een ezel.
Bijzonder is dit jaar dat wij de drie dagen
van Pasen op dezelfde data vieren dat
de Joden het Pesach vieren – de gedachtenis van de uittocht uit Egypte.
Ook Jezus vierde Pesach met zijn leerlingen.
Het volk Israël en Jezus met zijn discipelen beginnen
de vieringen met de maaltijd op de avond van de uittocht. Wij noemen die dag Witte Donderdag. Waarom
op de avond? De dag begint toch met de morgen.
Nee, voor de Joden begint de sabbat, begint de nieuwe dag in de avond, als het donker wordt, als je een
zwarte draad niet meer van een witte draad kunt onderscheiden, dan breekt de nieuwe dag aan. Voordat
ze bevrijd werden uit het diensthuis van Egypte at het
volk Israël samen het bevrijdingsmaal van ongerezen
brood en het Paaslam waarvan geen bot gebroken
was. Daarom at Jezus met zijn leerlingen op de avond
van de dag van Zijn doortocht door de dood aan het
kruis van Golgotha het brood van de bevrijding, het
brood van de haast, de ongezuurde broden. Zo eten
ook wij tijdens het Avondmaal op Witte Donderdag de
matzes in plaats van het gerezen brood als leeftocht
voor onderweg. Want de dag die is aangebroken, de
dag van Goede Vrijdag, is een dag die alles van ons
zal vragen en die we alleen aan kunnen als gevoede
en gesterkte mensen. Het is de dag van duisternis en
dood, maar ook een goede dag, want Jezus geeft zijn

Paasontbijt 4 april 09.00 uur
in het dienstgebouw
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Op Goede Vrijdag om 16.00 uur zullen we aan elkaar
brood en wijn uitreiken tijdens de viering van het Heilige Avondmaal in de Anholtskamp. Op deze bijzondere
dag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus.
E.E.N.

Kerkdiensten
Zondag 28 maart Palmzondag
10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: CvK - onderhoudsfonds

Goede Vrijdag: Veel gehoord is de klacht waarom er
zo veel ellende is: ziekte, oorlog en geweld, natuurrampen. Was er geen betere wereld denkbaar? Minder
bekend zijn kritische vragen naar ons mensen toe, zoals bij monde van de profeet Micha: “Mijn volk, wat heb
ik [God] je misdaan?” (Micha 6: 3). In de bezinning op
het kruis overweeg ik om eigentijdse woorden van dit
zogenoemde beklag van God op te nemen. In oorspronkelijke vorm kwam het al in de middeleeuwen
voor als onderdeel van de viering op Goede Vrijdag.
M.D.

Donderdag 1 april Witte donderdag H. A. (zittend)
19.30uur
Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie & Kerk
Vrijdag 2 april Goede vrijdag
19.30 uur Ds. M. Dijkstra
Vrijdag 2 april Anholtskamp H. Avondmaal
16.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie

Stille Zaterdag
De dienst op Stille Zaterdag willen we bij de ingang
van de kerk beginnen met het ontsteken van het Licht
van Pasen, de Paaskaars, aan het vuur. We trekken
met elkaar de kerk binnen achter de Paaskaars aan en
roepen de woorden “De Heer is waarlijk opgestaan”. In
de dienst lezen we woorden van het begin dat God
met zijn schepping en de mensen heeft gemaakt en
van zijn verbond met ons tot op vandaag. Als teken
van Gods verbondenheid, ook met ons heden, gedenken wij in deze nachtelijke viering onze eigen doop.
E.E.N.

Zaterdag 3 april Paaswake - Stille Zaterdag.
21.00 uur Ds. E.E. Nordt
Zondag 4 april Paasontbijt
09.00 uur Ds. M. Dijkstra
Collecte: Onkosten van het ontbijt
10.30 uur Ds. M. Dijkstra Paasdienst
Eindcollecte: CvK - Paascollecte
Zondag 11 april
10.00 uur Ds. H. Overdijk
Eindcollecte: Diaconie - JOP jeugdwerk

Eerste Paasdag: 10.30 uur.
Opstaan uit de dood: letterlijk genomen kan zoiets ver
van je afstaan. Dat wordt anders, wanneer je het betrekt op moeilijke levenssituaties waarin mensen veerkracht vinden om daarmee om te gaan. Sommigen
maken behoorlijk wat mee aan tegenslag. Ze kunnen
er door in een isolement geraken, als het ware afgesneden van het gewone leven. Ze kunnen in een depressie terecht komen en pessimistisch worden over
de toekomst. Is er voor mij nog hoop? Wat biedt het
verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood vanuit deze invalshoek bekeken? Ik hoop dat daar in de
dienst iets van gaat oplichten. Vooraf is er samenzang.
Het kerkkoor werkt aan de dienst mee. M.D.

Zondag 18 april
10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie – Zwieseborg gehandicapten
Vrijdag 23 april Anholtskamp Zangavond
19.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie
Zondag 25 april Doopdienst
10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Zondag 2 mei
10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: CvK

Vrijdag 23 april Anholtskamp
De bijeenkomst in de Anholtskamp op 23 april om 19
uur zal bijzonder zijn, omdat een koor uit Rijssen voor
ons zal zingen en misschien ook met ons. Hoe één en
ander eruit gaat zien, weten we nu nog niet, omdat het
eerste overleg in de komende week zal plaatsvinden.
We hopen op een goed uur samen en nodigen u van
harte uit aanwezig te zijn in de zaal van de Anholtskamp. E.E.N.

Zondag 9 mei
10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK, Algemeen kerkenwerk
Zondag 9 mei Buurtdienst Elsen
10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: CvK
BIJ DE DIENSTEN

Doopdienst: Op 25 april is er een doopdienst. Wie dan
een kind wil laten dopen, kan zich bij mij aanmelden
(ds. Dijkstra, tel. 361238). Op 14 april houden we een
doopgesprek in het dienstgebouw ter voorbereiding op
de dienst, aanvang: 20.00 uur. De volgende doopgelegenheid is op 27 juni met ds. Nordt als voorganger.
M.D.

In de dienst op Witte Donderdag zal het Heilig Avondmaal gevierd worden in een zittende viering. Samen
zullen we de matzes – het ongezuurde brood – breken
en delen met elkaar als teken van verbondenheid met
de viering van het Pesach-maal van het volk Israël, dat
Jezus deelde met zijn discipelen. E.E.N.
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OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL
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Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de
allerkleinsten, kindernevendienst en zondagsschool voor
4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.
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Dinsdag 6 april: belijdeniscatechese om 13.30 uur bij
Marlies Dondertman, Oldenhof 13.

KINDERNEVENDIENST
Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder-(neven)dienst.
We gaan dan 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 basisschool 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

Woensdag 7 april: mannenclub om 10.00 uur in het
dienstgebouw (inl. bij ds. Dijkstra)

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

Lentegevoelens.
Na de kou van de wintermaanden is het een verademing om
weer eens buiten te kunnen zitten op de bank, onder het genot
van een kop koffie. Ik kon er de
vrije dagen mee eindigen, maar
heb de overige dagen ook benut om vast in de tuin aan de
slag te gaan. Laat nu de lente
het werk maar doen. In fantasie stel ik me voor dat een
hemelse herschepping van deze wereld zulke lentegevoelens losmaakt. Als met Pasen zulk een ontspanning en recreatie doorbreken is dit feest met recht een
nieuw begin. Mogen velen daar iets van beleven.

Donderdag 8 april: Zonneweg 22, 20.15 uur:
gespreksgroep Rondom de Zonneweg (inl. bij fam.
Hofman).

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

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 Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de
contactpersoon, tel. 361908.
HUISKAMER VAN DE KERK
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een
kop koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrouwen
heten u van 09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

GEDOOPTEN:

Wijk Zuid
Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl
In deze dagen van politieke onzekerheid en geschokt
vertrouwen van mensen, zelfs buren, in elkaar door de
dood van een twaalfjarig meisje in Dordrecht is het belangrijk elkaar te bemoedigen en elkaar vertrouwen en
steun te geven.
Mensen kunnen niet leven van brood alleen, maar
hebben een woord nodig van elkaar en een gebaar
van liefde en warmte om het vol te houden in het leven. Op weg naar de dag dat het Licht van Christus
niet meer verduisterd zal worden door nood en dood,
ziekte en eenzaamheid, angst en geweld.
Dat God ons door zijn Geest aanraakt en ons een
goed Paasfeest geeft, dat wens ik u en jou toe.
Een hartelijke groet, in verbondenheid,
Ds. Elly Nordt

In de dienst op 28 februari 2010 in de Martinuskerk is de doop bediend aan Allison Megan, dochter van Frank en Debby Hargeerds –
Relker.

AGENDA:
Woensdag 31 maart 20.00 uur in het dienstgebouw:
De groep belijdeniscatechisanten is van plan de
paasviering van de HVV mee te maken, waar Kees
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In overleg met de kerkenraad hebben zij verschillende
taken op zich genomen, zoals:
 bezoek aan ouderen, langdurig zieken, rouwdragenden of mensen die zich alleen voelen of eenzaam zijn.
 telefooncirkel
 bijspringen in noodsituaties
 nieuw ingekomenen bezoeken.
Het bestuur werd gevormd door de dames Mina Nijenhuis-Gr.Roesink, Hermien Nijland-Menkhorst, Dinie
Lansink-Schippers, Dinie Nijland-Klumpers, Dina Hoevink-Maneschijn en ds. S. Bijl.
Het liep meteen als een trein! Ruim 20 dames hadden
zich opgegeven voor allerlei hand- en spandiensten.
In de notulen konden we nagaan dat er nú nog 8 dames op de huidige ledenlijst staan die al vanaf het begin mee doen! Een reden om hen deze avond in een
klein zonnetje te zetten. Na een woord van dank kregen ze een bloemetje aangeboden.

Kerkenraad
Uit de Kerkenraadsvergadering van 3 maart.
Wij beginnen deze vergadering met een bezinning aan
de hand van de scriptie “Pastoraat als nabijheid en afstand” van Elly Nordt.
Uitgangspunt was: pastoraal bezoek dient zich aan te
passen aan tijd en omstandigheden.
Kenmerken van de huidige tijd zijn secularisatie (verwereldlijking, ontkerkelijking) en individualisering.
Kenmerken van de omstandigheden kunnen plaatselijk
verschillen. In de discussie komen enkele ervaringen
van kerkenraadsleden aan de orde. De individualisering heeft gevolgen voor de houding t.o.v. de kerk, bijvoorbeeld in zieken- en ouderenpastoraat, Ook de
toegenomen mondigheid speelt een rol. Er zijn ook
vanzelfsprekendheden die zijn verdwenen, zo is er
sprake van een bewuste keuze bij doop en kerkelijk
huwelijk. De volgende keer zullen we verder gaan met
de discussie over de invloed van de tijd op het pastoraat.
De Commissie themadiensten heeft de organisatie van
de gezinsdienst met kerst, teruggegeven aan de kerkenraad. Het coördineren van de kerkdiensten rond
kerst zal op een later moment worden geregeld.
J.J. Haas. Scriba

Diaconie
De collecte bij het Paasontbijt wordt gebruikt om de
onkosten te dekken die voor het ontbijt gemaakt zijn.
De eindcollecte van 11 april is bestemd voor het JOP.
De JeugdOrganisatie van de Protestantse kerk die het
missionaire werk onder de jeugd verzorgt.
Op 18 april gaat de collecte naar stichting de Zwieseborg in Hardenberg,"waar zorg recreatie wordt."
Het is een plek waar gezinnen met een gehandicapt
kind zorgeloos vakantie kunnen vieren op een camping, in een appartement of hotel. Gehandicapten
kunnen er logeren en mensen met een beperking doen
zinvol werk, zoals de verzorging van dieren en onderhoud van het terrein en de gebouwen.

De “jubilarissen” staan hier vereeuwigd op de foto. Dinie Waanders,
Rika Roelvink, Mina Nijenhuis, Froukje Lammertink, Dinie Nijland,
Hermien Nijland en Gerda Vedders. (Linie Welmer was verhinderd.)

Daarna werden alle dames van de Prot. Vr. Dienst verrast door een afvaardiging van de H.V.V. Als dank
voor trouwe dienst kreeg iedereen een lentebode (een
potje met narcisbolletjes). Een echte verrassing!
In die 20 jaar is er het een en ander veranderd wat taken betreft. Er zijn taken afgevallen en andere bijgekomen. Een belangrijk “werk” voor de PVD is hulp bieden bij de maandelijkse zangavonden in Anholtskamp.
Daarnaast hebben veel dames een vast bezoekadresje. En…..het loopt nog steeds als een trein!
Ruim 40 dames staan nu op de ledenlijst. Ieder heeft
haar taak, weet haar taak en draagt de nodige verantwoordelijkheid. Door grote onderlinge verbondenheid
dragen we zorg met elkaar, voor elkaar en om elkaar.

Om de vervoersdienst rond de zondagse kerkdiensten
in stand te houden, zijn er meer vrijwilligers nodig buiten de diaconie. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht.
Belangstellenden kunnen zich melden bij één van de
diakenen of bij een andere kerkelijke werker(ster).

Protestantse Vrouwendienst

We hadden voor deze feestelijke bijeenkomst dhr. en
mevr. Smit uit Terwolde uitgenodigd. Zij hebben ons
iets van hun hobby laten zien en horen. Mevr. Smit is
poppenmaakster en kan er ook prachtig over vertellen,
in de vorm van “verhaal’n en gedichies van vrogger en
noe”.

Protestantse Vrouwen Dienst - 20 jaar!
Verslag voorjaarsvergadering – 9 maart 2010.
Deze avond hebben we even stil gestaan bij de oprichting van de Herv. Vrouwen Dienst, 20 jaar geleden!
Op 9 april 1990 is deze dienst opgestart met een aantal leden uit de Herv. Vrouwen Vereniging.
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ZONDAGSSCHOOL

Dhr. Smit toont daarbij
prachtige
zelfgemaakte
opnames!
Op papier is dit moois niet
te beschrijven, je moet het
zelf gezien en gehoord
hebben.
De aanwezige dames, bijna 40 in getal, hebben er
van genoten. De avond
was te kort!
Dankbaar en blij kijken we
terug op deze bijzondere
avond!
JDV

Paasontbijt
Zoals elk jaar organiseert de Zondagsschool weer
haar gezellige paasontbijt op 1e paasdag. Het gezellige samenzijn is voor
iedereen toegankelijk en vindt plaats
in de grote zaal van het dienstgebouw.
Aanvang: 9.00 uur.
We moeten nog even hard aan het
werk met de voorbereidingen maar het
belooft dan ook weer iets heel speciaals te worden. En
aan het einde van het ontbijt is er voor iedereen nog
een leuke verrassing.
Benieuwd wat het gaat worden? Geef je dan op bij één
van de onderstaande personen of via zondagsschoolmarkelo@live.nl
Hettie Hollander tel 362351
Wilma Kloots
tel 361641
Alies ten Hove
tel 363334
Wij zorgen er dan voor dat er voor iedereen een heerlijk eitje klaar staat!
Graag tot 1e paasdag!

Jeugd- en jongerenwerk

6 TOT 9 JAAR
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:

Gezinsdienst Stokkum
Zondag 14 maart was er weer een kerkdienst in het
Gebouwtje te Stokkum. De organisatie was in handen
van de Zondagsschool Stokkum, die de dienst samen
met dominee Elly Nordt had voorbereid. Andere keren
had men veelal een stukje ingestudeerd en werd dit
ten tonele gebracht. Maar deze keer had men het over
een heel andere boeg gegooid en waren de kinderen
de grote sterren in een heuse DVD-film.
De titel was "de 5 dwaze en de 5 wijze meisjes".

Dienstgebouw
18.30 uur tot
19.30 uur
€ 1,00 per keer

Wanneer: Zie hieronder …..
08 april
22 april

Werken met papier-maché
Verder met papier-maché

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 ………………

Hettie Hollander
Madieke Roeterdink

tel:
tel:

362351
362832

Het verhaal ging over een 10-tal meisjes, die naar de
bruiloft gingen en allemaal daarvoor lampionnen mee
hadden genomen. Vijf meisjes gingen er verstandig
mee om en hadden de lampionnen nog aan het branden, toen de bruidegom kwam, terwijl bij de 5 andere
meisjes het licht al was uit gegaan. Zij werden niet gezien door de bruidegom en gingen dus ook niet mee
naar het feest. De kinderen brachten alle scènes goed
in beeld en samen met een gesproken tekst en achtergrond muziek, was er aan het einde van de film een
daverend applaus.
Data Zondagsschool Dorp
21 maart, 18 en 25 april, 2, 16, 23 en 30 mei.

9 TOT 12 JAAR
Waar:
Hoe laat
Onkosten:
Wanneer:

08 april
22 april

Dienstgebouw
18.30 uur tot
19.30 uur
€ 1,00 per keer
Zie
hieronder

Schilderen
Zeepjes beplakken

Groetjes Madieke
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taal én... is overrompelend anders. Want voor zover
bekend was er nooit eerder een briefwisseling op het
toneel, waarin de liefde voor taal het centrale thema is.
“SCHRIJVEN SCHRIJF JE MET EEN LANGE EI”.
Het is een boeiende dialoog.... een prikkelende correspondentie...
Wieke Mulier volgde haar toneelopleiding in Londen en
heeft gewerkt bij grote toneelgezelschappen en deed
hoorspelen en tv-spelen. Al ruim 35 jaar treedt zij op in
het hele land met eigen teksten in cabareteske toneelprogramma’s samen met journalist/presentator Jos
Thomasse. Onlangs is haar luisterboek Meester Monkelman verschenen. De intrigerende roman ‘Herinnering aan Morgen’ is opnieuw uitgegeven.
Jos Thomasse bezocht o.a. de toneelopleiding in Antwerpen, deed daar ook journalistieke vorming, gevolgd
door een redactionele loopbaan in Nederland o.a. als
hoofdredacteur van één van de meest vooraanstaande
horeca vakbladen.
Het zal ongetwijfeld een leuke slotavond worden in het
dienstgebouw van de Martinuskerk.
Aanvang 20.00uur.
Wij hopen veel dames op deze avond te begroeten.

Algemeen
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Op woensdag 10 maart was de koffieochtend van de H.V.V. in het
Dienstgebouw. De heer Jelle Renes
uit Markelo hield deze morgen een
indrukwekkende lezing over Villa
Joep.
Hij is ambassadeur van deze stichting. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoek
specifiek gericht op neuroblastoom kinderkanker.
Villa Joep heeft nagenoeg geen kosten.
100% van de donaties gaat rechtstreeks naar onderzoek.
Op 25 november 2002 werd bij Joep Steijn een neuroblastoom tumor in zijn buik ontdekt. Joep werd 4,5 jaar
oud. Joep heeft gevochten voor zijn leven en alle zware medische behandelingen moedig doorstaan. Helaas
mocht het niet baten.

Ons jaarlijkse reisje is op donderdag 6 mei a.s. De bus
staat om 7.45 uur klaar om te vertrekken vanaf het
Beaufortplein. We brengen een bezoek aan Klooster
ter Apel. Klooster Ter Apel gebouwd in 1465 ligt in het
uiterste zuidoosten van de provincie Groningen op een
beboste zandrug langs de eeuwenoude handelsroute
van Münster naar Groningen-stad. Voor doortrekkende
reizigers en pelgrims was het klooster een plaats van
gastvrijheid en toewijding. Hoewel accenten zijn verlegd, is Klooster ter Apel tot op de dag van vandaag
een ontmoetingsplaats gebleven. Bij aankomst is er
koffie met kanunnikencarré.
Onderleiding van een gids krijgen we een rondleiding.
Aan het eind van de ochtend vertrekken we naar het
vestingstadje Bourtange. Hier gaan we genieten van
een Westerwoldse koffietafel in vestingrestaurant ’s
Landshuys.
Na de lunch rijden we naar het Knipselmuseum in
Westerbork voor een boeiende rondleiding. Het museum van Papierknipkunst presenteert originele nationale en internationale papierknipkunst in vele onderwerpen: fraaie figuurtjes, flinterdunne gezichtjes en filigraan patroontjes tonen het onmiskenbare vakmanschap. Ook zal er een knipseldemonstratie worden
gegeven. Hierna gaan we naar museum Herberg de
Ar, het dineradres, waar wij deze dagtocht afsluiten.
We hopen om 21.00 uur terug te zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven t/m 22 april.
Dit kan op de verenigingsavond of telefonisch bij Leidy
ter Haar tel: 0547 361733.

Daarom hebben zijn ouders beloofd het gevecht tegen
deze ziekte voort te zetten. Zij hebben hiervoor Villa
Joep opgericht. Joep is de naamgever van Villa Joep.
Tijdens de afgelopen Kerstviering hadden de dames
van de H.V.V. een bedrag bijeen gebracht.
Wij konden op deze koffieochtend aan Jelle een cheque aanbieden met een mooi bedrag erop.
Veel dames hebben ook nog een Villa Joep knuffelolifantje gekocht. Deze knuffel wordt gemaakt door Happy Horse, het merk dat al meer dan veertig jaar knuffels bedenkt en maakt. En is alleen te koop via Villa
Joep. Van elke Villa Joep olifant à € 9,95 gaat 30%
rechtstreeks naar onderzoek.
Het olifantje in het Villa Joep logo was het lievelingsdier van Joep.
Sinds de oprichting van Villa Joep is deze zorgzame moederolifant met baby de mascotte van de
stichting. Wilt u meer lezen over deze stichting,
kijk dan op www.villajoep.nl
Om het seizoen vrolijk af te sluiten hebben wij op de
slotavond van de H.V.V. op dinsdag 27 april a.s.
Wieke Mulier en Jos Thomasse uitgenodigd.
Wieke Mulier is actrice en schrijfster. Jos Thomasse is
acteur.
Deze avond brengen zij een programma in het bijzonder voor mensen die houden van onze eigen dierbare
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voortgezet onderwijs en biedt leerlingen een interactief
programma over de Bijbel. In het laatste seizoen – het
project stopt op 1 augustus 2010 – is de BibleDate ook
inzetbaar voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Het programma van de BibleDate was de afgelopen jaren zeer succesvol en kreeg een hoge waardering van
zowel leerlingen als leraren (gemiddeld een 8). Ook de
reacties die leraren en leerlingen geven in het gastenboek op www.bibledate.nl zijn zeer positief. Zo schrijft
Renée uit Barendrecht: "Ik vond het hartstikke leuk!
Dat is weer eens wat anders dan les! Ik vond het wel
grappig, want zo leer je ook dat de Bijbel helemaal niet
saai hoeft te zijn! Het was superorigineel en grappig! Ik
zou het zo nog een x willen doen!" en Sjaak uit Meppel
meldt: "Ik vond het vet gaaf echt veel beter dan lessen,
en wij hadden ook gewonnen met de quiz met 97. Vet
chill."
Het programma in de BibleDate bestaat uit vier onderdelen. Allereerst krijgen de leerlingen een korte flitsende film te zien, waarin duidelijk wordt dat de Bijbel nog
steeds veel invloed heeft op het dagelijks leven. Daarna volgt er een quiz waar kinderen met behulp van
stemkastjes vragen kunnen beantwoorden. Het derde
deel bestaat uit een discussie over een thema uit de
Bijbel dat de leerlingen zelf kunnen kiezen. Ten slotte
maken ze een kort filmpje over een bijbelverhaal dat
ze al of niet hebben voorbereid op school. Het programma duurt in totaal ongeveer 75 minuten.
Meer informatie vindt u op www.bibledate.nl
Werkgroep NBG Markelo

Contributiebetaling
Het NBG is een vereniging. Een vereniging heeft leden
die contributie betalen. De contributie die NBG-leden
betalen is feitelijk een gift. Mensen hebben toegezegd
het NBG, beter gezegd: het bijbelwerk, met een bepaald bedrag per jaar te steunen. Het NBG rekent erop
dat haar leden de toezegging waarmaken.
Bijbelvertaling in het Chol
De Nationale Presbyteriaanse Kerk van Mexico heeft
een commissie benoemd voor de bijbelvertaling in het
Chol, een inheemse bevolkingsgroep in het Noordoosten van de deelstaat Chiaspas. De mensen leven
voornamelijk van de verbouw van maïs. Het aantal
kerken in de Chol-gemeenschappen groeit enorm. De
bevolkingsgroep bestaat uit ongeveer 150.000 mensen, waaronder zo'n 120.000 christenen. Meer dan de
helft van deze mensen beheerst het Spaans (de officiele taal van Mexico) niet of nauwelijks.
Door de groei van het aantal kerken neemt de vraag
naar bijbels enorm toe bij deze bevolkingsgroep.
Het vertaalproject staat onder supervisie van het Mexicaans Bijbelgenootschap, dat ook zelf elke zes maanden de regio bezoekt om zich op de hoogte te stellen
van de voortgang van het project.
De vertalers van het project zijn allemaal vrijwilligers.
Het Mexicaans Bijbelgenootschap wil hen graag in
dienst nemen, maar heeft hiervoor te weinig middelen.
Hoop voor kinderen in Mexico
Eind vorig jaar bezocht Joyce van de Veen, manager
Fondsenwerving en Communicatie van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) enkele bijbelprojecten in
Mexico. Zij bracht onder meer een bezoek aan het
kindertehuis Casa Hogar Nazareth in de deelstaat
Chiapas.
In haar dagboek schreef Joyce over dit bezoek het
volgende: “Het was even zoeken… Maar eindelijk
vonden we na een paar keer vragen het kindertehuis.
Drie jongeren begroeten ons vriendelijk. Even later
zwaait de deur open en ontmoeten we directeur Elizabeth Castelazo. Een ontzettend hartelijke en gastvrije
vrouw met een groot hart voor kinderen. Ze heeft er
ruim 120 onder haar hoede. En dat is dus wel een 24uursbaan. Regelmatig vragen de kinderen haar of ze
nieuwe Bijbelboekjes kunnen krijgen. Elizabeth heeft
deze vraag gesteld aan het Mexicaans Bijbelgenootschap. Vandaag mag ik erbij zijn als mijn Mexicaanse
collega’s Iskra en Jorge het evangelie van Lukas aan
Elizabeth geven. Elizabeth en haar kids zijn er enorm
blij mee. Haar laatste woorden blijf ik nog lang herinneren: "Deze boekjes geven de kinderen nieuwe hoop."
Ik neem afscheid van deze ‘moeder over velen’ in de
hoop haar nog eens te ontmoeten.”
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BibleDate nu ook voor de basisschool
Sinds januari 2007 reist de BibleDate, een trailer van
het Nederlands Bijbelgenootschap, langs scholen voor
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28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april

Exodus 12:29-42
Exodus 12:43-51
Lucas 22:1-23
Lucas 22:24-38
Lucas 22:39-65
Lucas 22:66-23:49
Lucas 23:50-56
Lucas 24:1-12
Exodus 13:1-10
Exodus 13:11-16
Exodus 13:17-22
Exodus 14:1-14
Exodus 14:15-31
Exodus 15:1-18
Lucas 24:13-27
Lucas 24:28-43
Exodus 15:19-27
Exodus 16:1-12
Exodus 16:13-30
Exodus 16:31-17:7
Exodus 17:8-16
Exodus 18:1-12
Exodus 18:13-27
Exodus 19:1-15
Exodus 19:16-25
Handelingen 12:1-19
Handelingen 12:20-25
Handelingen 13:1-12
Handelingen 13:13-25
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vrijdag
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zondag
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dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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zondag
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woensdag

26 april
27 april
28 april
29 april
30 april
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei

De ongeschreven brief

Handelingen 13:26-41
Handelingen 13:42-52
Handelingen 14:1-7
Handelingen 14:8-20
Handelingen 14:21-28
Openbaring 19:1-10
Openbaring 19:11-21
Openbaring 20:1-10
Openbaring 20:11-15
Openbaring 21:1-5a
Handelingen 15:1-5
Handelingen 15:6-21
Handelingen 15:22-35
Psalm 107:1-22
Psalm 107:23-43
Exodus 20:1-17
Exodus 20:18-26

(uit de synode)
In de kerkorde staat een artikel over
“andere levensverbintenissen van twee
personen” volgend op het artikel over
het huwelijk (Ordonantie 5-3 en 5-4,
voor hen die het nog eens willen opzoeken). U begrijpt
dat het dan gaat over relaties tussen partners van hetzelfde geslacht, dus homo- of lesborelaties. Het moderamen van de synode besloot nader onderzoek te doen
naar de ethische en theologische aspecten rond deze
zaak om, zoals dat heet, het gesprek te bevorderen. Dat
leidde er toe dat er in de vorige synode twee concept
brieven lagen die dan door de synode naar alle kerkelijke
gemeenten zouden worden gestuurd. Eén brief over seksualiteit in algemene zin en één over homoseksualiteit.
Op die brieven was nogal wat kritiek, variërend van “onvolledig”, tot “overbodig”. In de laatste synodevergadering
werd nog eens een poging gedaan, nu met maar één
conceptbrief, alleen over seksualiteit in algemene zin. Eigenlijk waren er helemaal niet zo veel bezwaren tegen de
inhoud van die brief, maar men zag er het nut niet van in.
Er is veel voorlichtingsmateriaal in de kerk beschikbaar
over allerlei onderwerpen, behandel dit thema op dezelfde wijze, maak gewoon goed voorlichtingsmateriaal en
schrijf geen brief! Zo sprak de synode dus twee maal over
een brief die niet werd verstuurd.
Henk Zomer

Aardbevingen
Na Haïti werd Chili op 27 februari getroffen door een
aardbeving, gevolgd door een vloedgolf. Hoewel er
veel minder doden zijn te betreuren, is de ontreddering
ook hier groot.
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Naast de eerste levensbehoeften is wederopbouw nodig. Het zal voor de meeste kleine protestantse gemeenten in Chili niet gemakkelijk zijn om op eigen
kracht de gebouwen te herstellen. Kerk in Actie wil onze broeders en zusters er niet alleen voor laten staan!
Als er een beroep op onze verbondenheid en solidariteit wordt gedaan, zullen wij hen hierbij helpen. Dit
kunnen wij niet zonder u! Daarom vragen wij uw steun
voor onze broeders en zusters in Chili.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
456 van Kerk in Actie o.v.v. aardbeving Chili.

Voorgangers:
Ds. Elly E. Nordt,
Ds. Marten Dijkstra,

Roggestraat 4 tel. 388892
Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:
Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink
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
,
Betaalnummers College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153
Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327

ZALENVERHUUR
Dienstgebouw
Vergaderingen / bijeenkomsten /
workshops
Aantal
5 tot 150 personen
Info
Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl
Waar?
Voor al uw
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