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EEN ANDER RITME 

 
In juni wil ik een gemeentelid bezoeken, die op dat 
moment verblijft in een hospice, een instelling waar 
zieken worden verzorgd tot hun einde in een zo hui-
selijk mogelijke sfeer. Omdat de betrokkene nog 
slaapt, mag ik wachten in een gemeenschappelijke 
ruimte. Daar krijg ik 
een kopje thee aange-
boden. Terwijl ik de 
omgeving in me op-
neem, word ik me be-
wust van de rust, die 
er is. Hier is geen ge-
jaagdheid, hectiek of 
stress. De wereld 
draait door in het be-
kende patroon, maar 
hier gaat het om de 
persoon, die is opge-
nomen om de thuisba-
sis te ontlasten van 
zorg. De zieke, die 
medisch gezien niet meer is te genezen en zorg no-
dig heeft, die thuis moeilijk beschikbaar is. Alles past 
zich aan bij diens ritme. Zoals ik me nu dus ook voeg 
in dat heel eigen schema. Alsof de tijd er niet meer 
toe doet. Meer dan in een zieken- of verpleeghuis, is 
er tijd en aandacht voor de patiënt en zijn behoeften. 
 
In het gewone dagelijkse leven hebben we ook van 
dat soort momenten nodig. Zodat we niet te veel 
worden beheerst door onze bezigheden, maar nog 
tijd en ruimte vinden voor ontmoeting en gesprek. 
Een tijd van even stilstaan. Een pas op de plaats. 
Een time-out. In de zomermaanden bouwen we zulk 
een periode in met onze vakantie. We kunnen dan 
afstand nemen van wat ons anders zo in beslag 
neemt. Zoals we ook wekelijks een rustpauze nemen. 
Een samenleving, die niet meer vaste vrije dagen af 
kan bakenen, holt zichzelf kapot.  
 
Gelukkig zijn het niet alleen kerkelijk georiënteerde 
instellingen en groeperingen, die zich sterk maken 

voor een vaste rustdag. Anders zouden we met het 
sterke verlies van het CDA moeten vrezen voor een 
verdere afbrokkeling van de zondag. Als het econo-
misch minder gaat, wordt de druk misschien groter 
om als bedrijf zelf te bepalen wanneer men open is 
en niet. Laten we hopen dat het nimmer tot een 24-
uurseconomie komt. Want dan wordt nog tijd afge-

schermd voor bezoek aan 
vrienden en familie. Als ieders 
vrije dag verschillend is, wordt 
het immers moeilijker om een 
gezamenlijk moment te ne-
men. Dan blijft het mogelijk 
om op zondag een kerkdienst 
te bezoeken. Hoewel de kerk 
in de eerste eeuwen ook an-
ders wist: toen het christelijk 
geloof geen staatsgodsdienst 
was en de zondag een gewo-
ne werkdag was. De sabbats-
rust werd toen in meer gees-
telijke zin verstaan. Gelovigen 
zochten elkaar na het werk op 

voor een gemeenschappelijke maaltijd en gebed. 
Wat dat betreft zijn we niet afhankelijk van de politie-
ke kleur van de overheid om bij elkaar te komen.  
 
In het hospice kwam het nog tot een spontaan ge-
sprek met een vrijwilligster. Ze had een kerkelijke 
achtergrond, maar had er wat afstand van genomen. 
„U ziet mij zondags niet in de kerk, dominee…‟ Er 
was wel een besef van de grootsheid van de natuur. 
Ze kon tijdens vakantie in de bergen genieten van 
een adembenemend uitzicht. Ze was er dankbaar 
voor om zoiets te kunnen beleven. Helemaal los van 
het geloof van vroeger was ze niet, maar het was 
meer een niet weten. Een uitspraak van ds. Nico ter 
Linden had haar aangesproken: God woont boven 
het dak van ons denken. Er blijft iets dat te groot is 
om te bevatten.  
 
Zulke ontmoetingen blijven je bij. Goed dat er tijd 
voor is.  

MD
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Kerkdiensten 

 
Zondag 11 juli Openluchtdienst Kösterskoele 
10.00 uur  Ds. Hans de Jong uit Rijssen 
Eindcollecte: Commissie Themadiensten 
 
Zondag 18 juli  Martinuskerk 1

e
 recreatiezondag 

Heilig Avondmaal (lopende viering) 
10.00 uur Ds. Elly E. Nordt 
Eindcollecte: Diaconie en Kerk 
 
Zondag 25 juli Martinuskerk 2

e
 recr. zondag 

10.00 uur Ds. Elly E. Nordt 
Eindcollecte:  Sensoor telefonische hulpdienst. 
 
Vrijdag 30 juli Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur     Ds. A. Doornhein 
Collecte:  Diaconie 
 
Zondag 1 augustus Martinuskerk 3

e
 recr. zondag 

10.00 uur Mevr. v.d. Velde 
Eindcollecte:  CvK 
 
Zondag 8 augustus Martinuskerk 4

e
 recr. zondag 

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte:  Algemeen plaatselijk diaconaal werk. 
 
Zondag 15 augustus Martinuskerk 5

e
 recr. zondag 

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK 
 
Vrijdag 20 augustus Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur Mevr. Dini Beuving-Dannenberg 
Collecte: Diaconie  
 
Zondag 22 augustus Martinuskerk 6

e
 recr. Zon-

dag 
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: ZWO (Theologische opl. in Libanon) 
 
Zondag 29 augustus Martinuskerk 
10.00 uur Mevr. Ruiterkamp-Klein Lebbink 
Eindcollecte: CvK  
 
Zondag  5 september Martinuskerk Doopdienst 
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 12 september Martinuskerk  Startdienst 
10.00 uur Ds. Elly Nordt en Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte:  CvK en Alg. Kerkenwerk 
 
BIJ DE DIENSTEN 

Heilig Avondmaal: 
In de dienst op zondag 18 juli in de Martinuskerk ko-
men we samen rond de Tafel van de Heer en delen 
met elkaar brood en wijn in een lopende viering. 
Recreatiezondagen: 
Na de dienst op de zes recreatiezondagen is er kof-
fiedrinken (ook thee of fris voor de kinderen).  
Als het weer meewerkt buiten. 
 

Doopdienst: 
Op 5 september wordt de eerstvolgende doopgele-
genheid geboden (met ds. Dijkstra als voorganger). 
Op 14 november is opnieuw een doopdienst gepland, 
dan met ds. Nordt. Wie een dopeling heeft aan te 
dragen, wordt verzocht zich met de desbetreffende 
predikant in verbinding te stellen. Er zal dan een 
voorbereidend gesprek plaatsvinden. 
Startzondag: 
Met muziek als verbindend element gaan we zondag 
12 september met hopelijk frisse energie van start 
met het nieuwe seizoen. Tijdens en vooral na de 
dienst is er een presentatie van verschillende 
activiteiten en groepen, die onze kerkelijke gemeente 
rijk is. Bij goed weer zal dat gedeeltelijk plaatsvinden 
op het Kerkplein. Zo kunt u kennismaken met wat er 
allemaal zoal gebeurt. Heeft u zelf behoefte aan een 
nog niet bestaande activiteit, dan ligt hier uw kans 
om dat kenbaar te maken. Dat zou bijvoorbeeld een 
groep kunnen zijn, die regelmatig een gezamenlijke 
maaltijd houdt, gevolgd door een bezinning over een 
onderwerp. Maar wie weet heeft u wel heel andere 
wensen of ideeën. Laat het weten. Misschien zijn er 
wel, die een instrument bespelen en dat samen met 
anderen ten gehore willen brengen verderop in het 
seizoen. Wat zou het fantastisch zijn, wanneer we 
meer gebruik kunnen maken van wat ieder van ons 
in huis heeft. Want daar gaat het uiteindelijk om, tot 
opbouw van een dynamische veelkleurige gemeente, 
puttend uit de ene Bron, in de kracht (dynamis) van 
de heilige Geest. 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL 

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en kindernevendienst. De zondags-
school voor 4 tot 12-jarigen heeft in de zomervakan-
tie ook vakantie. Gelijktijdig met het dorp is er zon-
dagsschool in Elsen en Stokkum. 
 
KINDERNEVENDIENST 

Elke zondagochtend tijdens de kerk-
dienst 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 wel-
kom! 
Ook nieuwe leiding is welkom! Lijkt het je leuk, of wil 
je eerst een keer meekijken, meld je dan aan bij Jea-
nine Brinkers, tel. 363053.  
Tot ziens….. 
          
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.  
 
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).  
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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 of in de kerk tijdens de openkerkdagen 
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop 
koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrouwen he-
ten u van 09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.  

 
GEDOOPT 

 
 
In de dienst van 27 juni 2010 in de Martinuskerk is de 
doop bediend aan Stan Herman Jan Hargeerds. 
Samen met zijn zusje Esmee en zijn ouders Maurice 
en Gea Hargeerds – Eggink woont Stan aan de 
Fokkerstraat 59 te Markelo. Het was een feestelijke 
dienst waarin Stan de doop ontving als een teken op 
de weg van zijn leven. Wij hopen en wensen dat hij 
gelukkig zal worden op deze weg en dat Stan 
bagage in zijn rugzak zal krijgen, waarmee hij het 
leven aan kan en iets kan betekenen voor de 
mensen die op zijn pad komen. Als eerste 
geschenken in de rugzak van zijn leven kreeg Stan 
de kinderbijbel en de doopkaars om nog eens aan 
zijn doop te denken. De doop als belofte dat God ons 
niet alleen laat en dat Hij ook wil dat wij naar Hem 
vragen. We feliciteren het gezin Hargeerds met de 
doop van Stan. 
 

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 
 
ONTMOETINGSAVOND WIJK DE ESCH 
Voordat de zomervakantie begint ontvangen de ge-
meenteleden in de nieuwbouwwijk de Esch een per-
soonlijke uitnodiging voor een ontmoetingsavond op 
23 september vanaf 20.00 uur in het dienstgebouw. 
In 2005 was de laatste keer dat we buurtgericht der-
gelijke avonden hebben opgezet. De opkomst vanuit 
de Esch was toen minimaal. Omdat we twee nieuwe 
pastorale medewerkers hebben, die sinds kort actief 
zijn in deze wijk, willen we opnieuw proberen om de 
mensen bij elkaar te krijgen. Het accent ligt op ken-
nismaking. Op een wat speelse wijze gaan we dat 

doen aan de hand van een aantal vragen. In de uit-
nodigingsbrief polsen we ook de animo voor een 
kennismakingsavond bij iemand thuis met een kleiner 
aantal gemeenteleden uit de buurt. Wie nog geen 
uitnodiging heeft ontvangen, mag dit schrijven als 
zodanig beschouwen. Of neem anders contact op 
met Hanneke ter Hofte (tel. 361363) of Linie Welmer 
(tel. 362601).  
 
MIJN GELUK ZIT BOVEN 
Tijdens een proefwerkweek van school neemt een 
leerling een voorwerp mee, dat geluk zou moeten 
brengen. Een medescholier reageert daarop als 
volgt: „Mijn geluk zit boven‟. Een mooie uitspraak. 
Maar of je het nu van boven of van beneden ver-
wacht, in beide gevallen is eigen inzet nodig. Het 
komt je allemaal niet vanzelf aanwaaien. Bij een ge-
brekkige voorbereiding kun je een slecht resultaat 
niet in de schoenen schuiven van anderen. Dan hoef 
je ook geen wonderen van gebed te verwachten. Uit-
zonderingen daar gelaten. Je mag wel rekenen op 
hulp in zelfvertrouwen, concentratie en aanboren van 
eerder aangeleerde stof. Wie er met de landelijke 
examens en de latere herkansing niet door is geko-
men, wens ik veel moed toe om het later opnieuw te 
proberen. Doe gewoon je best. Werk aan je toe-
komst. En maak je niet afhankelijk van bepaalde 
voorwerpen, ook al heb je er een goed gevoel bij. 
Veel geluk gewenst! 
 
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 

 
GEBOREN 
Op 6 juni 2010 is geboren Wouter Robert. 
Hij is de tweede zoon van Wilco en Jessica Timmer 
en het broertje van Bram. 
Met de woorden: 

 
“Gevoelens kun je niet verwoorden 
Zodra je je kindje in je handen houdt. 
Je kunt slechts blij en dankbaar zijn 
Dat zoiets moois je wordt toevertrouwd.” 

 
laten de ouders ons weten hoe blij en gelukkig ze 
met Wouter zijn. Het gezin woont aan de Burg. Kort-
hals Alteslaan 6 te Markelo. 
Wij willen dit gezin van harte feliciteren met de komst 
van zoon en broertje en  wensen hen toe dat Wouter 
gezegend zal worden en tot zegen zal zijn. 
 
Van Peter Winterman en Jozien Ensing, Stations-
straat 20 te Markelo ontvingen we een mooi kaartje 
met de aankondiging van de geboorte van hun eerste 
kind, een zoon. Hij heeft van zijn papa en mama de 

mailto:martends@wanadoo.nl
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naam Brent Joep gekregen en als hij straks geroe-
pen wordt als hij buitenspeelt, dan roepen ze Brent. 
Peter en Jozien zijn blij met de geboorte van hun 
zoon.  
Hartelijk willen wij dit nieuwe gezin feliciteren en het 
de zegen van de Heer toewensen. Dat Brent zal op-
groeien tot een mooie jongen en de trots van zijn ou-
ders zal zijn. 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 4 juni overleed Dina Vennebekken-ten Elshof in 
de Stoevelaar te Goor op de leeftijd van 83 jaar. De 
laatste jaren verbleef ze op afdeling Muldershof. Een 
afnemend geheugen stond een normaal contact in de 
weg, zoals dat voorheen nog mogelijk was. Ze was 
anders wel een vrouw, die met veel mensen is 
omgegaan, toen ze nog in de zaak stond van haar 
man Jan. Naast het café Vennebekken hadden ze 
toen nog een kleine boerderij, zodat haar 
boerenafkomst goed van pas kwam. In 1956 zijn ze 
er getrouwd. Met hard werken probeerde ze overeind 
te blijven, ook toen hij tot tweemaal toe in Davos 
verbleef en al in 1975 overleed. Tijd voor een rustig 
herstel gaf ze zichzelf niet, toen ze zelf enkele malen 
in het ziekenhuis moest worden behandeld. De beide 
zoons waren intussen al mee gaan helpen aan de 
Stationsweg. Op die plek, waar ze het beste van haar 
leven heeft gegeven, namen we van haar afscheid. 
Uitgangspunt van de overdenking was het woord van 
Jezus: „Kom naar mij, die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven‟ (NBV 
2004). Moge zij die rust gevonden hebben. MD 
  
IN MEMORIAM 
Na een kortstondig ziekbed van 4 maanden en veel 
doorzettingsvermogen en verlangen om bij zijn vrouw 
en familie te blijven, kwam er op zondag 20 juni 2010 
een einde aan het leven van Jan Hendrik Veltkamp 
op de leeftijd van 72, bijna 73 jaar. 
Geboren aan de Kluunvenneweg in de Achterhoek 
woonde Jan Veltkamp sinds zijn huwelijk met Janna 
Veltkamp – Greven, bijna 52 jaar geleden, aan de 
Kooidijk 13 te Markelo. Samen met Janna zette Jan 
de boerderij van Janna‟s ouders voort. Inmiddels zijn 
de koeien weg, maar zoon Henrie met zijn gezin 
woont in het andere deel van de boerderij. 
Jan was een man van weinig woorden als het om le-
vensvragen ging. Hij hield van gezelligheid, was een 
voetbalman en mocht graag kaarten. Een warm hart 
had Jan voor zijn gezin en de kleinkinderen. Opa 
stond altijd voor het raam te zwaaien als de kleinkin-
deren naar school gingen en weer thuis kwamen. 
In de dienst op 25 juni hebben we afscheid genomen 
van Jan Veltkamp en stilgestaan bij de woorden uit II 
Timoteus 1 : 14 “Bewaar door de Heilige Geest, die 
in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.”  En 
woorden van de belijdenisplaat boven zijn bed uit 
Mattheüs 11 “Komt tot Mij, allen die vermoeid en be-
last zijt en Ik zal u rust geven.” Het lichaam van Jan 
Hendrik Veltkamp hebben we te ruste gelegd op de 
Algemene Begraafplaats te Markelo. Dat Jan nu de 
rust heeft, die wij hem zo gunnen na zijn strijd tegen 

de ziekte. Een gevecht dat Jan verloren heeft, maar 
nu is er rust. 
Wij vragen voor zijn vrouw Janna en de kinderen en 
de kleinkinderen dat God in zijn Zoon troost en vrede 
zal geven en dat de Geest hen weer het goede zal 
laten zien. 
 
VAKANTIETIJD 
Veel van onze gemeenteleden gaan de komende tijd 
op pad, of zijn al een poosje weg geweest, om even 
rust te nemen van de drukte van alledag. Door weg 
te gaan, nemen we letterlijk en figuurlijk even afstand 
van alles wat in het leven op ons af komt. Want om 
vakantie te vieren, hoeven wij dit dorp eigenlijk niet te 
verlaten. Velen komen immers naar Markelo om hier 
rust te zoeken en afstand te nemen van thuis en alles 
wat dit woord met zich draagt aan vertrouwdheid, 
maar ook spanning en druk van werk, familie, vrien-
den en sociaal leven.  
Veel van onze gemeenteleden ook gaan de komende 
tijd niet op pad, omdat de lichamelijke situatie of de 
hoge leeftijd het niet toelaten, of omdat de financiële 
middelen niet toereikend zijn. Anderen zouden mis-
schien wel op vakantie willen, maar hebben het niet 
meegekregen van thuis, omdat het vee en het land, 
juist in deze tijd van het jaar, alle zorg en handen 
vraagt die er zijn. 
Hoe uw en jouw situatie ook is, ik wil u en jou een 
goede tijd wensen. 
Als u weg gaat, goede reis en wel thuis. 
Als u thuis blijft, dan hoop ik dat u een goede tijd hebt 
en dat het licht van de zon teken zal zijn van het Licht 
van Christus. Dat de dagen gevuld zijn met goede 
dingen en dat de eenzaamheid niet de boventoon 
voert. 
Tijdens de zomerweken bent u in ieder geval welkom 
bij de open kerk dagen. 
Ik hoop u daar te ontmoeten en een praatje te kun-
nen maken. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid, 

 
Ds. Elly Nordt 
 

Diaconie 
 
SENSOOR TELEFONISCHE HULPDIENST 
Sensoor heette vroeger SOS Telefonische Hulp-
dienst. Sensoor Oost hoort samen met met 25 vesti-
gingen in Nederland tot de grootste hulpverlener van 
ons land. 
Ze voeren telefonische gesprekken over relatiepro-
blemen, psychosociale problemen, eenzaamheid, 
verslaving, rouwverwerking, emotionele problemen, 
gezondheid. Daarnaast wordt er ook regelmatige in-
formatie opgevraagd. 
De eindcollecte van 25 juli is hiervoor bestemd. 
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Kerkrentmeesters 
 
VERJAARDAGSFONDS 
In dit kerkblad vindt u een acceptgirokaart t.b.v. het 
verjaardagsfonds. Van dit geld wordt aan alle jarigen 
een kaart gestuurd en aan de oudere gemeenteleden 
een bloemetje gebracht namens de kerk.  
Het fonds bestaat geheel uit vrijwillige bijdragen. U 
kunt bijgaande acceptgiro daarvoor gebruiken. 
Gebruikt u deze acceptgiro niet, wilt u dan bij betaling 
vermelden: ”verjaardagsfonds”. 
Bankrekeningnr.  verjaardagsfonds 63.58.03.046  
t.n.v. Protestantse gemeente Markelo. 
Alvast bedankt voor uw gift. 

 

Protestantse Vrouwendienst 

 
Een zomergroet van de commissieleden aan alle 
medewerksters van de PVD. 
Nu we heerlijk kunnen genieten van de warme zon-
nestralen en van de natuur, dichtbij of ver weg, willen 
we u allen bedanken voor de werkzaamheden door u 
gedaan in het afgelopen jaar! Het bezoekwerk, uw 
hulp bij de zangavonden in de Anholtskamp, het on-
derhouden van sociaal contact in eigen kring en ook 
naar “buiten”. 
Fijn, dat u dit hebt gedaan en hebt kunnen doen de 
hele, lange winter door! 
Nu de vakanties voor de deur staan, doet ieder het 
wat rustiger aan. Even wat anders doen, dingen waar 
je (nog) niet aan toe gekomen bent, achterstallige 
zaken bijwerken. 
Toch weten we, dat in deze “rustige” tijden er men-
sen zijn die op ons bezoekje zitten te wachten, er op 
rekenen dat je komt! 
 

Ook de zangavonden gaan (gelukkig) gewoon door.  
Door goede samenwerking en een hechte band, ge-
beurt dit gewoon. Bedankt!  
 
In september beginnen de samenkomsten of verga-
deringen weer.  
Voor de Startzondag, 12 september, zijn ook wij 
(naast alle verenigingen, groepen e.d.)  gevraagd om 
medewerking te verlenen aan deze dag. Noteert u 

deze datum vast! Het zou fijn zijn als we met velen 
kunnen meedoen. U hoort hier nog meer over. 
Nóg een datum om niet te vergeten :  
Op dinsdag 21 september hebben we onze na-
jaarsvergadering gepland. Ds. Elly Nordt komt ons 
die avond iets vertellen over haar werk en vooral over 
Pastoraat. Zéér toepasselijk voor de Protestantse 
Vrouwendienst! 
Ook hiervoor krijgt u t.z.t. een persoonlijke uitnodi-
ging. 
De commissieleden vragen we dinsdag 14 septem-
ber om 14.00 uur bij elkaar te komen in het Dienst-
gebouw. 
Tijd om even bij te praten en het één en ander voor 
te bereiden. 

 
Maar… nu eerst een fijne zomer, mooi weer, vitami-
nes opdoen, zodat we in september opgefrist kunnen 
starten! 
 
Voor vragen, opmerkingen, ideeën….. neem contact 
op met één van de commissieleden: 
 
Froukje Lammertink-Postma  tel. 362672 
Jenny Wibbelink-Wolthuis  tel. 361908 
Johanna Bekkernens-Wolthuis  tel. 361213 
Janny Linde-Penninga   tel. 361999 
Sjoke van Zwol-Soepboer  tel. 362652 
Marietje Kranenberg-Goorman  tel. 362191 
Dinie van den Noort-Stevens  tel. 362306 
Joke Doornhein-Vastenburg  tel. 272031 
 

Jeugd- en jongerenwerk 
 

VAN DE ZONDAGSSCHOOL. 
De Zondagsschool is eerste 
pinksterdag al aan de vakantie 
begonnen maar een aantal 
kinderen zijn nog druk bezig met 
het maken van een aantal mooie 
schilderijen voor de open 
kerkdagen. Wij nodigen daarom 

ook iedereen uit om een kijkje te komen nemen want 
het is echt de moeite waard! 

 
Zondagsschool Markelo 

 

Algemeen  
  
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

 
Fietstocht september 
 
Op donderdag 9 september a.s. is 
onze jaarlijkse fietstocht. 
We gaan deze keer een heel leuke 
rit voor jullie uitzetten rond ons 

mooie dorp Markelo. De tocht zal ongeveer 30 km 
zijn en er wordt een koffie- en een lunchadres gere-
geld. 
Jullie krijgen hier t.z.t.  nader bericht over. 
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65 jarig jubileum H.V.V. 
In 2010 is het 65 jaar geleden dat de Hervormde 
Vrouwen Vereniging (H.V.G.) werd opgericht door 
wijlen Mevr. Schellenberg, de echtgenote van de 
toenmalige predikant van Markelo. 
Het bestuur heeft gemeend dit niet ongemerkt  voor-
bij te mogen laten gaan. 
Er staan dan ook verschillende festiviteiten op ons 
programma. 
De gedachten gaan o.a. uit naar: een goed en be-
kend koor naar Markelo te halen, waar de leden van 
de H.V.V. en de gehele Markelose bevolking in een 
dienst van kan genieten. Om dit te kunnen bekosti-
gen zal er een bloemen(verkoop)actie worden ge-
houden op  zaterdag 11 september a.s. 
Aan de leden zal worden gevraagd of zij hun mede-
werking willen verlenen de bloemen te verkopen. 
Zij krijgen hierover nader bericht. 
Verder wensen wij allen een goede zomer. 
Een vriendelijke groet bestuur H.V.V. 
 

 
Informatiestand van het Ned. Bijbelgenootschap. 
Gedurende de Openkerkdagen, elke donderdagmor-
gen in de periode van 15 juli t/m 19 augustus, kunt u 
zich in de Martinuskerk laten informeren over de acti-
viteiten van het Ned. Bijbelgenootschap (NBG)  
Het NBG stelt zich tot doel zoveel mogelijk bijbels 
onder de mensen te brengen. 
Zeer velen kunnen de bijbel niet lezen in hun eigen 
taal en talloze mensen kunnen geen bijbel kopen 
voor een betaalbare prijs. 
Wereldwijd is de vraag naar bijbels veel groter dan 
het aanbod. 
Vertalen en verspreiden behoort dan ook tot de kern-
activiteiten van het NBG. 
Leden ondersteunen het NBG financieel om de doel-
stelling te realiseren.  
Vijf redenen voor lidmaatschap van het NBG: 

 Ik heb zelf een Bijbel en gun die ook aan 
anderen. 

 Ik wil dat de Bijbel mijn kinderen aan-
spreekt. 

 Ik vind dat de Bijbel voor iedereen toe-
gankelijk moet zijn. 

 Ik vind dat de Bijbel een belangrijke 
plaats moet innemen in de samenleving. 

 Ik wil ervoor zorgen dat de Bijbel zoveel 
mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. 

In de kerk is een  boekentafel ingericht, waarop en-
kele bijbeluitgaven ter inzage liggen en er zijn folders 
beschikbaar, die u nader informeren over de activitei-
ten van het NBG. 
De plaatselijke werkgroep van het NBG nodigt u 
gaarne uit voor een bezoek aan onze informatie-
stand. 
 
 
 

MegaVoice voor Filippijnse blinden 
Op de Filippijnen wonen heel veel visueel gehandi-
capten. Per week komen er ongeveer 100 bij. Onder 
hen veel kinderen. Slechte voeding, ziekte en vroeg-
geboorte zijn veelal de oorzaken. 
Het Filippijns Bijbelgenootschap wil graag dat ook 
blinden in aanraking komen met de Bijbel. Daarom 
maken zij de zogenaamde MegaVoice 
Een MegaVoice is een apparaatje, iets groter dan 
een mobiele telefoon met daarop een complete ge-
sproken bijbel. Een bijbel die je dus zelf kunt 'lezen', 
ook als je blind bent.  
Op dit moment is er een complete MegaVoice-bijbel 
in het Engels en is het Nieuwe Testament er in twee 
andere Filippijnse talen: Tagalog en Cebuano. 
Natuurlijk werkt het Filippijns Bijbelgenootschap ook 
aan andere voorzieningen voor blinden: braillebijbels 
en de Bijbel op cassette en cd. Maar voor velen is 
dat geen oplossing. Een complete braillebijbel omvat 
een stapel boeken van anderhalve meter hoog. Die 
kun je dus niet 'even' meenemen. Bovendien kunnen 
veel blinden geen braille lezen. En wat de cassettes 
en cd's betreft: lang niet iedereen heeft een cassette-
recorder of cd-speler.  
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het project 
van de Filippijnse zusterorganisatie.  
           
                  Werkgroep NBG Markelo 
 

 
zondag 4 juli 1 Timoteüs 2:1-7 

maandag 5 juli 1 Timoteüs 2:8-15 

dinsdag 6 juli 1 Timoteüs 3:1-13 

woensdag 7 juli 1 Timoteüs 3:14-4:10 

donderdag 8 juli Psalm 69:1-16 

vrijdag 9 juli Psalm 69:17-37 

zaterdag 10 juli Lucas 10:1-16 

zondag 11 juli Lucas 10:17-24 

maandag 12 juli Lucas 10:25-37 

dinsdag 13 juli Lucas 10:38-42 

woensdag 14 juli Psalm 15 

donderdag 15 juli 1 Timoteüs 4:11-5:2 

vrijdag 16 juli 1 Timoteüs 5:3-16 

zaterdag 17 juli 1 Timoteüs 5:17-25 

zondag 18 juli 1 Timoteüs 6:1-10 

maandag 19 juli 1 Timoteüs 6:11-21 

dinsdag 20 juli Psalm 90 

woensdag 21 juli Lucas 11:1-13 

donderdag 22 juli Lucas 11:14-26 

vrijdag 23 juli Lucas 11:27-36 

zaterdag 24 juli Jeremia 32:1-15 

zondag 25 juli Jeremia 32:16-25 

maandag 26 juli Jeremia 32:26-35 

dinsdag 27 juli Jeremia 32:36-44 

woensdag 28 juli Lucas 11:37-44 

donderdag 29 juli Lucas 11:45-53 

vrijdag 30 juli Lucas 12:1-12 

zaterdag 31 juli Psalm 49 

zondag 1 augustus Lucas 12:13-21 

maandag 2 augustus Lucas 12:22-32 
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dinsdag 3 augustus Jesaja 65:1-7 

woensdag 4 augustus Jesaja 65:8-16 

donderdag 5 augustus Jesaja 65:17-25 

vrijdag 6 augustus Lucas 12:33-40 

zaterdag 7 augustus Lucas 12:41-48 

zondag 8 augustus Hebreeën 10:19-25 

maandag 9 augustus Hebreeën 10:26-31 

dinsdag 10 augustus Hebreeën 10:32-38 

woensdag 11 augustus Hebreeën 11:1-12 

donderdag 12 augustus Hebreeën 11:13-22 

vrijdag 13 augustus Hebreeën 11:23-31 

zaterdag 14 augustus Hebreeën 11:32-40 

zondag 15 augustus Lucas 12:49-59 

maandag 16 augustus Lucas 13:1-9 

dinsdag 17 augustus Psalm 17 

woensdag 18 augustus Hebreeën 12:1-13 

donderdag 19 augustus Hebreeën 12:14-24 

vrijdag 20 augustus Hebreeën 12:25-13:6 

zaterdag 21 augustus Lucas 13:10-21 

zondag 22 augustus Lucas 13:22-35 

maandag 23 augustus Jesaja 66:1-6 

dinsdag 24 augustus Jesaja 66:7-18a 

woensdag 25 augustus Jesaja 66:18b-24 

donderdag 26 augustus Hebreeën 13:7-16 

vrijdag 27 augustus Hebreeën 13:17-24 

zaterdag 28 augustus Lucas 14:1-11 

zondag 29 augustus Lucas 14:12-24 

maandag 30 augustus Lucas 14:25-35 

dinsdag 31 augustus Filemon 1-14 

woensdag 1 september Filemon 15-25 

donderdag 2 september Deuteronomium 29:1-14 

vrijdag 3 september Deuteronomium 29:15-28 

zaterdag 4 september Deuteronomium 30:1-10 

zondag 5 september Deuteronomium 30:11-20 

maandag 6 september Deuteronomium 31:1-8 

dinsdag 7 september Jeremia 11:1-8 

woensdag 8 september Jeremia 11:9-17 

 
OPEN KERK DAGEN 
Nog een paar dagen en de Openkerk dagen begin-
nen weer. Op zes donderdagochtenden van 10.00 
uur tot 12.30 uur bent u van harte welkom op 15, 22 
en 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. 
Het thema voor dit jaar is: “Creativiteit in de kerk”. 
Kom eens kijken naar schilderkunst van kinderen en 
“amateurschilders” uit Markelo. Verder kunst met 
glaswerk, houtsnijwerk en bloemsierkunst.  
Of soms gewoon even luisteren naar mooie orgelmu-
ziek. Hierbij een overzicht wanneer welke organisten 
spelen:   
  Gerrolt Droogsma -- 15 juli 
  Jaap Berghuis – 22 juli 
  Ries van Vrouwerff – 29 juli 
  Dick Gerrits – 5 augustus 
  Wim de Just – 12 augustus 
  Henk Langenkamp – 19 augustus 
 
De boekenmarkt is er natuurlijk ook weer, evenals 
„handwerkspullen‟ (wat er allemaal niet met de hand 
gemaakt wordt!) en ……… er is uiteraard ook koffie, 
thee en frisdrank voor de kinderen. 
De plaatselijke werkgroep van het Ned. Bijbelgenoot-
schap heeft ook weer een informatiestand ingericht 

waar u zich kunt laten informeren over de activiteiten 
van het NBG. (zie verder blz. 6) 
Op de boekentafel liggen enkele Bijbeluitgaven ter 
inzage en zijn folders beschikbaar voor nadere in-
formatie. 
Komen dus…..zeker de moeite waard. 
 
FANCY FAIR / ROMMELMARKT 2010 
Ter herinnering nog even een bericht over de fancy 
fair van dit jaar op 18 september van 10.00 uur tot 
14.00 uur op het Kerkplein. 
Er zijn al wat spullen ingebracht maar we kunnen nog 
veel meer gebruiken want hoe meer spullen hoe gro-
ter de opbrengst voor de aanpassing van de kerkuit-
gangen en nieuwe verlichting in de kerk. 
Het rooster van ophalen is op de vrijdagmiddagen 
van  16 juli, 6 augustus, 20 augustus en 3 sep-
tember. 
Liefst na 3 september geen goederen meer aanbie-
den. Voor een afspraak om spullen bij u op te halen 
kunt u bellen met: 

Bram de Boer  362259 
Henk Eggink  363088. 

  Frits van Zwol   362652 
Spullen moeten verkoopbaar zijn (dus geen echte 
rommel) en verder kunnen we geen grote kasten, 
bankstellen en witgoed meenemen. Bij twijfel komen 
we eerst kijken. 
Medewerkers en vrijwilligers: reserveer alvast de da-
tum van 18 september in je agenda. Het gaat weer 
een mooie fancy fair worden! 
   
Fancy Fair commissie 
 
UITWISSELING MET CSURGÓ 
Deze zomer is het de beurt aan de gemeente Csurgó 
om hier te komen. Of ze in kunnen gaan op onze uit-
nodiging is nog niet bekend. We hebben de weken 
32 en 33 voorgelegd als mogelijke periode om hier 
enige dagen te verblijven. Wij wachten een reactie  
op onze uitnodiging af. 

MD 

 
COLLECTE VOOR NEST 
Veel Libanese mensen zijn getekend door de gevol-
gen van de burgeroorlog in de jaren zeventig en 
tachtig. Ze vinden het moeilijk elkaar te vertrouwen. 
In het Bijbelhuis in Beiroet wordt daarom veel met 
vrouwen samen gewerkt en gesproken over conflict-

hantering. 
Namens Kerk in Actie 
werkt dominee Jaap 
Hansum als docent prak-
tische theologie aan de 
Near East School of The-
ology (NEST) in Beiroet, 

Libanon. Deze school bestaat nu 75 jaar en heeft 
een bijzondere plek in het Midden-Oosten. Aan het 
instituut studeren zo‟n veertig studenten. Zij worden 
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opgeleid tot predikant, catecheet, diaken of gods-
dienstonderwijzer. Daarnaast is het een belangrijk in-
formatiecentrum voor studenten die geïnteresseerd 
zijn in Bijbel- en Islamstudies of in kerkgeschiedenis.  
Libanon is zeker niet een uitsluitend islamitisch land. 
Nog altijd is ongeveer een derde van de bevolking 
christen (anderhalf miljoen), alhoewel hun aantal 
steeds meer afneemt. Veel christenen hebben een 
goede opleiding. Zij trekken naar het westen omdat 
zij daar een beter toekomstperspectief hebben.  
Kerk in Actie wil deze theologische school graag blij-
ven steunen  en vraagt uw gave op zondag 22 au-
gustus om het werk aan de theologische school te 
kunnen voortzetten. 
 

ZOMERSCHRIJFACTIE 
Schrijven voor Roma in Rome 
Roma is zowel de verzamelnaam voor een groep volke-
ren en tegelijk de naam van een van die groepen. Vrij-
wel in alle Europese landen zijn wel Roma te vinden. 
Vaak worden Roma verward met woonwagenbewoners 
omdat ze een nomadisch bestaan zouden leiden. De 
overgrote meerderheid van Roma in Europa woont ech-
ter op een vaste plek. 
Roma hebben minder goede ervaringen met overheden 
en kerken. Behalve tweederangs burgers in de samen-
leving, zijn ze nogal eens tweederangs gelovigen bin-
nen de kerkgemeenten. 
Veel Roma worden niet op officiële begraafplaatsen be-
graven maar op aparte veldjes. Westerse kerken tonen 
inmiddels berouw voor het feit dat zij gedurende de 
Tweede Wereldoorlog niets hebben ondernomen tegen 
de vervolging van Roma door de nazi‟s. Nu proberen 
kerken Roma te helpen in hun strijd om het bestaan. 
Vanuit onze kerk doet Kerk in Actie dat in relatie met 
partnerkerken. Daarin steunt Kerk in Actie initiatieven 
die Roma helpen zelf de vicieuze cirkel van armoede, 
werkloosheid, lage scholing en slechte gezondheid te 
doorbreken. 
 

 
 
In 2009 lanceerde het gemeentebestuur van de stad 
Rome het „Nomadenplan‟. Het plan behelst dat vrijwel 
alle honderd Romakampen in Rome worden vernietigd 
en dat zesduizend Roma worden ondergebracht in der-
tien aparte kampen buiten de stad. Dat zijn overigens 
niet alle Roma in Rome: volgens de laatste volkstelling 
zijn het er 7.200, terwijl volgens experts het aantal nog 
hoger ligt. De Roma over wie het gaat, weten bijna niets 
over de plannen. Er was geen overleg met de bewo-

ners, geen waarschuwing vooraf, geen toegang tot juri-
dische hulp, geen passende huisvesting, geen compen-
satie.  
Ook in Rome gaan Roma-kinderen vaak niet naar 
school omdat de ouders zich schamen dat ze geen geld 
hebben voor schoolschriften en nette kleren. Ze willen 
hun kinderen deze vernedering besparen. Ze worden 
ook vaak naar scholen voor speciaal onderwijs gestuurd 
in plaats van naar gewone scholen. Tochtige huizen 
zonder elektriciteit en schoon drinkwater vormen bo-
vendien niet de ideale omgeving om je huiswerk in te 
doen. Omdat ze wonen aan de rand van het dorp of de 
stad is de school voor vele Roma kinderen ook nogal 
eens moeilijk bereikbaar. Als er al een bus rijdt, is dat 
ook nog een aanslag op de portemonnee.  
Met deze schrijfactie willen wij gedwongen huisuit-
zettingen laten stoppen. Wij willen graag met u sa-
men een brief sturen naar de prefect van Rome. 
ZWO vraagt u om mee te doen aan de Zomerschrijfactie 
2010 en de autoriteiten van deze steden aan te schrij-
ven en aan te dringen op een menswaardige behande-
ling van deze Roma-families in hun regio.  
Kant en klare brieven (met vertaling) liggen voor u op 
een tafel onder de toren. U hoeft de brief alleen maar te 
ondertekenen en van een postzegel ( 72 eurocent) te 
voorzien. 
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