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De dag waarop ik deze meditatie voor het Kerkblad
van maart schrijf, is de dag waarop iedereen praat
over de “gouden” race van Sven Kramer op de Olympische Spelen, die geen race voor goud werd vanwege
een foutieve wisseling van baan. Vandaag praat iedereen over deze gemiste kans op een gouden medaille
en morgen wordt er waarschijnlijk ook nog over gesproken. De gesprekken cirkelen rond de vraag naar
het waarom, hoe dit kon gebeuren en de vraag van het
vertrouwen. Op wie vertrouw jij? Op de coach of toch
meer op jezelf? Vertrouw op jezelf, wordt er in onze tijd
gezegd. En, je kunt het, je hebt geen ander nodig.
Toch…was Sven zover gekomen zonder coach? Na
twee dagen echter zijn we uitgepraat over deze noodlottige 10 kilometer en gaan over tot het gesprek van
de dag.
Echter…waar praten wij dan over? Over de successen
en over het leed en het verdriet van de ander en de
anderen? Maar praten we ook over ons eigen verdriet,
onze eigen teleurstelling en pijn, over de eigen vragen
en het eigen lijden?
We zouden er wel over willen praten misschien, maar
zijn er oren die naar mijn verhaal willen luisteren? Is er
het geduld bij de ander om mijn gedachten en vragen
aan te horen tot het voor mij genoeg is? Want als ik bij
de ander ongeduld bespeur, begin ik liever niet aan
mijn verhaal. Ik heb immers geleerd niet mijn kwetsbaarheid te laten zien. Ik moet laten zien dat ik er sta
en het aan kan. Vertrouw op jezelf en niet op de ander.
Echter… we leven niet alleen bij de dag van vandaag,
maar ook van morgen en de dagen die komen.
Vandaag leven we in de bijzondere tijd van 40 dagen
vóór Pasen, die vroeger ook wel de lijdenstijd werd
genoemd.
Deze tijd van 40 dagen is de tijd van vragen, vragen
naar het waarom van lijden, schuld, verdriet, ziekte en
pijn. Dit is de tijd waarin stem wordt gegeven aan wat
in onze tijd bijna geen stem mag hebben.
Of, met woorden van Adri Visser in de bundel “Op
vleugels van vertrouwen”:

Waarom?
Kijkt God eigenlijk wel naar zijn kinderen om?
Waarom had God de
mens zó lief,
Dat Hij zijn eigen Zoon
Niet tot een gouden
koningstroon,
Maar tot het houten kruis
verhief?
De vragen in de 40 dagentijd worden niet gesteld op
de troon van een koning of op het hoogste podium in
de sport. De vragen worden gesteld door Jezus op het
dieptepunt van de weg van zijn leven. Op het hoogtepunt van zijn lijden in zijn leven als mens, op het moment van zijn verhoging aan het kruis, stelt Hij voor
ons de vraag der vragen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”
Mag je die vraag wel stellen? Ja, want het gaat om
vertrouwen en geloof. En geloof is de zekerheid van
de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen
die men niet ziet. En wat zijn die dingen dan? Geloof,
hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is
de liefde.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe.
Maar is het stellen van deze vraag der vragen dan
toch niet zinloos, want er komt immers geen antwoord.
Nee, er volgt geen pasklaar antwoord.
Maar tegen degene die naast Hem hangt in het lijden,
tegen degene die Hem vraagt aan hem of haar te denken in het Koninkrijk, zegt Jezus: “Heden zul je met mij
in het paradijs zijn.”
Dit is de medaille die voor ons allemaal is weggelegd
als we de vraag naar God stellen en op Hem vertrouwen.
Ds. Elly Nordt

“Waarom?”
Vragen we ons vertwijfeld af.
“Waarom pijn en gemis,
Waarom dat lijden?”
We ballen onze vuist
In onmacht en verdriet.
Waar blijft de hulp,
De hulp van God,
De God die alles ziet?

Themadienst 14 maart 10.00 uur
“Niemand is zoals jij”
Gemeenteavond 18 maart 20.00 uur
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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.

Kerkdiensten
Woensdag 10 maart Biddag Brookschoole
20.00 uur Ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie en kerk

BIJ DE DIENSTEN
Biddag 10 maart:

Zondag 14 maart Themadienst
10.00 uur Mevr. H. Veldhuis uit Vriezenveen
Themadienst
Collecte: Commissie Themadiensten

Op woensdag 10 maart bent u van harte welkom in de
Brookschole, waar we stilstaan bij gewas en arbeid.
‘Voedsel voor elke dag’ is het thema, naar aanleiding
van Exodus 16 en Mattheüs 6: 7-13. De dienst begint
om 20.00 uur. Van tevoren is er koffie en thee. MD

Zondag 14 maart Buurtdienst Stokkum
10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Collecte: CvK-onderhoudsfonds

Themadienst: “Niemand is zoals jij”

Op 14 maart om 10.00 uur zal in de Martinuskerk een
themadienst worden gehouden. De voorganger in
deze dienst is mevrouw H. Veldhuis uit Vriezenveen.
In deze dienst willen we benadrukken dat ieder mens
uniek is. Het verhaal zal verteld worden met behulp
van vele mooie afbeeldingen die via de beamer
gepresenteerd worden. We vragen ons vaak af of we
wel bijzonder zijn. In dit verhaal legt God uit waarom
iedereen bijzonder is: God zegt: Je hoort bij mij, ik hou
van je. Ik heb je gemaakt en daarom ben je bijzonder.
Deze dienst is ook zeer geschikt voor (jonge) kinderen.
Commissie themadiensten

Zondag 21 maart
10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie-Roosevelthuis
Vrijdag 26 maart Zangavond Anholtskamp
19.00 uur Ds. M. Dijkstra
Collecte: CvK-onderhoudsfonds
Zondag 28 maart Palmzondag
10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Collecte: CvK-onderhoudsfonds

Antependia: De kleur van de antependia (de liturgische
kleden) in de kerk zijn weer veranderd en aangepast
aan de tijd van het jaar. Zes zondagen staan we stil bij
de tijd van veertig dagen. Veertig dagen was het volk
Israël onderweg in de woestijn. Op deze zondagen
voor Pasen lezen wij daarover uit het tweede boek van
het Oude Testament Exodus. Veertig dagen werd Jezus verzocht in de woestijn nadat Hij door Johannes
de Doper was gedoopt in de Jordaan. In dit C-jaar in
de liturgie lezen wij daarover uit het derde boek uit het
Nieuwe Testament het Evangelie van Lucas. De veertigdagentijd is een tijd van onderweg zijn en in die tijd
nadenken over waar je vandaan komt en waar je heen
gaat. We komen van het kerstfeest als feest van geboorte en we zijn op weg naar de dagen van Pasen:
Witte Donderdag met het laatste Avondmaal dat Jezus
met zijn leerlingen vierde, Goede Vrijdag de dag waarop wij gedenken dat Jezus stierf aan het kruis, Stille
Zaterdag als de dag van de stilte van het graf en
Paasmorgen de grote morgen ongedacht, want Hij is
niet in het graf, het graf is leeg… Hij is waarlijk opgestaan.
De kleur van het Paasfeest is wit. De kleur van de weg
naar het feest is de kleur paars, symbool van boete en
inkeer, van verstilling en nadenken.

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL

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.

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
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.

Zondag 14 maart Buurtdienst Stokkum.
De dienst wordt voorbereid met de kinderen van de
Zondagsschool in Stokkum.
Zij zullen een bijdrage aan de dienst leveren waar ze
nu al mee bezig zijn. We kijken uit naar het resultaat
en wensen de kinderen en de leiding veel plezier bij de
voorbereiding.

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.
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Zangavond 26 maart 19.00 uur Anholtskamp.

Woensdag 24 maart 20.15 uur:
Gespreksgroep ‘Rondom de Zonneweg’ bij de fam.
Nieland, Scheppel 6.

Ik heb de zangavond nog niet voorbereid, maar het zit
er in dat we die avond ingaan op palmzondag: de feestelijke intocht van Jezus en zijn volgelingen in Jeruzalem. Het begint om 19.00 uur. MD

Donderdag 25 maart 20.00 uur: De gespreksgroep
over Liturgie in het Dienstgebouw. We willen met elkaar nadenken en praten over de tijd van Pasen.
Om het gesprek ook inhoud te geven zullen we praten aan de hand van het boekje “De drie dagen van
Pasen” van dr. G.C. van de Kamp. Het is nummer 3
uit de serie Werkboekjes voor de Eredienst. Het is
een kleine 30 pagina’s tellend boekje speciaal geschreven om met gemeenteleden over de tijd van
Pasen te spreken.
U kunt het boekje – indien mogelijk – verkrijgen op
het Kerkelijk Bureau voor € 4,60. Mocht dit een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met ds. Elly
Nordt tel 0547 – 388892.
 Altijd al meer over de achtergrond van Pasen en
de dagen er om heen willen weten?
 Eens met een ander van gedachte wisselen over
wat er in de kerk gebeurt?
 Vragen stellen over de gang van zaken in de erediensten?
Kom en laat je stem horen op deze bijeenkomst over
Liturgie op 25 maart. Iedereen is welkom en zoals het
volk Israël in de woestijn 40 jaar onderweg was, omdat
de langzaamste loper ook mee moest kunnen, zo passen ook wij onze snelheid aan naar behoefte van de
groep.

GEDOOPTEN:

Doopdienst van 17 januari 2010

In de dienst op 28 februari 2010 in de Martinuskerk is
de doop bediend aan Allison Megan, dochter van
Frank en Debby Hargeerds – Relker.
Dylan was heel trots dat hij, samen met zijn grote zus
Caitlin, zijn kleine zusje Allison de kerk in mocht dragen. Wij heten ook langs deze weg Allison welkom in
de gemeente en wensen dit gezin Hargeerds van de
Brikkenweg 6 alle goeds en zegen toe samen.
AGENDA:
Dinsdag 9 maart 19.45 uur: Voorjaarsvergadering van
de Protestantse vrouwendienst. Mevr. Smit uit Terwolde, die mooie poppen maakt, zal daar wat van laten
zien.

Enquête gespreksgroepen
Enige maanden geleden was er een middag en een
avond georganiseerd voor gemeenteleden die belangstelling hadden voor een gespreksgroep. Tijdens die
bijeenkomsten zijn enquêteformulieren uitgereikt en
ingevuld om de behoefte naar gespreksgroepen te onderzoeken. De tijd om formulieren in te leveren is zo
lang mogelijk gerekt, maar op dit moment moeten we
constateren dat er te weinig belangstelling is om een
aantal nieuwe gespreksgroepen te starten. Wilt u of wil
jij toch mee doen in een gespreksgroep, dan bent u
welkom bij de groep die praat over Liturgie.
Volgend seizoen zullen we opnieuw bekijken of er een
nieuwe groep gestart kan worden.
Ds. Elly Nordt

Donderdag 18 maart 20.00 uur: De kerkenraad nodigt
de gemeente uit voor een gemeenteavond in het
dienstgebouw. Er komen twee thema's aan de orde;
een onderwerp “op afstand” en een onderwerp met
een lokale component:
1. De ZWO groep geeft informatie over de samenhang tussen zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO), zoals dat vroeger
ging en zoals dat nu gaat. Henk Zomer is bereid
gevonden om dat met "praatje en plaatje" te presenteren. Hij heeft in die sector gewerkt, zowel
overzee als in Nederland, hij was o.a. directeur
van de voorloper van Kerk in Actie en is 4 keer
voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties geweest.
2. Het college van kerkrentmeesters zal de plannen
over de verbouw van het dienstgebouw en de inrichting van het liturgisch centrum in de kerk presenteren. Er is al een begin gemaakt met de verbouw van het dienstencentrum, de toiletgroep bij
de ingang, maar het grote werk rond de aula moet
nog komen. Het één en ander is een vervolg op de
vorige gemeenteavond.
Dus zet het in uw agenda, beide onderwerpen zijn interessant!

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
WIJ GEDENKEN

Een paar dagen voordat hij weer uit het ziekenhuis zou
worden ontslagen, overleed Jan Willem Altena op 16
januari op de leeftijd van 71 jaar. Sinds zijn trouwen
met Jo Wolthuis woonde hij aan de Stoevelaarsweg
15. Werken deed hij bij Jannink in Goor en later de
vlaggenfabriek, totdat hij er vanwege zijn longen mee
moest stoppen. Hij kwam terecht als onderhoudsman
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bij de nonnen van Heeckeren, waar hij nog ruim 12
jaar heeft gewerkt. In zijn vrije tijd hield hij zich bezig
met zijn Shetland pony’s. Een afnemende gezondheid
hield hem steeds meer aan huis. Daar kon je hem op
zijn vaste plek bij het raam zien zitten. Met inzet van
zijn vrouw en naast wonende dochter en schoonzoon
en met hulp van thuiszorg en buren is het mogelijk
geweest dat hij er kon blijven wonen. Dit jaar zouden
ze 50 jaar getrouwd zijn geweest. In de uitvaartdienst
haalden we Psalm 23 aan, dat verwijst naar God, die
ons in benauwdheid nabij is. Hopend op de opstanding
ten leven, legden we zijn lichaam in de aarde.

heeft hij bij Klumpers gewerkt, waar hij beschuit
maakte en later chef werd bij de productie van
roggebrood. In zijn vrije tijd knutselde hij met hout of
ging op pad met de fiets of auto. Het liefst samen met
zijn vrouw, Hanna Wolfs uit Elsenerbroek. Eerst
woonden ze op het adres van zijn hertrouwde moeder,
bij Bomans aan de Worsinkweg, tot ze naar Stokkum
verhuisden, waar ze de sleutels beheerden van de
kapel. Het grootste deel zaten ze aan de Stationsstraat
in het dorp, waar ze hun hart op konden halen aan de
tuin. Met liefde pasten ze op, toen hun drie kinderen
zelf weer nakroost kregen. Ze zaten beiden op het
ouderenkoor. Kort na verhuizing naar een woning bij
de Anholtskamp overleed Hanna. Hij miste haar maar
liet dat niet zo snel blijken. De wat stillere Arend Jan
vond toen aansluiting bij een aantal oudere mannen en
ging als fanatiek speler meedoen met koersballen.
Zoals hij was, zo is hij ten slotte heengegaan, heel
rustig, op de leeftijd van 96 jaar.

Op zaterdag 6 februari namen we in Café
Vennebekken afscheid van Jan Hendrik (Hendrik) ten
Hove, beter bekend als Henkie van Gait (van Bram).
Op 1 februari was hij overleden op de leeftijd van bijna
90 jaar. Hendrik verbleef de laatste tijd bij een
kleinzoon in Goor en had daarvoor aan de
Ensinkgoorsdijk gewoond. De oorlogsjaren hebben
een belangrijk stempel op zijn leven gedrukt. Hij vocht
mee op Kornwerderzand, werd controleur en ging in
het verzet. Om zijn hulp aan geallieerde soldaten en
joden is hij onderscheiden, maar hij liep hier niet mee
te koop. In diezelfde periode overleden een zus, zijn
vader en twee broers. In 1949 trouwde hij met Trui
Schreurs. Ze kregen een dochter en twee zoons.
Hendrik begon als boerenknecht en is naast andere
werkzaamheden
nog
melkrijder
geweest
en
fabrieksarbeider. Hij behield een vrij goede
gezondheid en reed tot het laatst nog auto. Hij hield
van voetbal, was optimistisch van aard en wars van
ruzie. Terwijl een Ave Maria door de geluidsboxen
klonk, brachten we hem een laatste groet op de
begraafplaats te Markelo, waar hij is bijgelegd in het
graf van zijn vrouw.

Janna Leeftink-Aanstoot mocht op 6 februari opgaan
tot haar hemelse Vader. Ze herstelde onvoldoende na
een operatie. Terug kijkend op het leven vatte ze dat
samen met de woorden ‘zorgen en verdriet’. Afkomstig
van de Borkeld uit een groot gezin, trouwde ze in 1934
met Gerrit Jan Leeftink van de Potdijk (Roolf) en werd
moeder van 7 kinderen. Het boerenwerk deed ze er
met liefde bij, terwijl haar man op de Eternit was. Het
verongelukken van een zoon op 19-jarige leeftijd was
een grote klap. Gelukkiger jaren braken aan, toen haar
man met pensioen ging en ze mooie reizen hebben
kunnen maken. Dat was voorbij, toen hij ziek werd en
begin 1995 overleed. In datzelfde jaar stierf haar
andere zoon, die ernaast woonde. Het kostte Janna
moeite om al dit verlies te boven te komen. In het
geloof zocht ze steun. Ze bleef tot het einde goed bij
de tijd, al kon ze weinig meegaan met de tijd. Ze gaf
veel om de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en
kwam in aandacht niets tekort, maar voor haar was het
genoeg geweest. Janna is 94 geworden.

Op 4 februari overleed Gerrit Hegeman van de
Potsche aan de Borkeldweg 13. Hij heeft niet alleen
geluk gekend, maar ook tegenslagen. Zijn eerste
vrouw, Mina Bieleman, stierf in 1983. Hun enig kind,
Jan, was in 1966 al door ziekte overleden. Gerrit
raakte nog bevriend met een weduwvrouw, Riek
Sprokkereef-Naafs uit Elsenerbroek, tot zij in 1991 aan
haar einde kwam. In de laatste tijd kreeg hij zelf meer
last van gezondheidsproblemen. Desondanks is hij
nog 90 jaar geworden en kon hij met hulp van anderen
lange tijd thuis blijven. Pas in het laatst ging dat niet
meer. Een van die hulpen is Marietje Brinkmans
geweest, die 18 jaar bij hem kwam. In overleg tussen
haar, enkele neven en een dochter van zijn tweede
vrouw is de uitvaart voorbereid. Op 9 februari kwamen
we in het dienstgebouw samen, waar we terug blikten
op een bijzonder man: iemand die recht door zee was
en zijn eigen plan trok, die hield van zijn vee, de natuur
en zijn tuin, iemand die graag op het accordeon
speelde en op oudere leeftijd meedeed aan allerlei
activiteiten op de Anholtskamp. Voor hem was het
goed zo.

Op 7 februari is Johanna Hendrika VruwinkBekkernens in alle rust gestorven, nadat ze was
opgenomen in het ziekenhuis. Ze bereikte de hoge
leeftijd van 94 jaar. Tot het laatst was ze scherp van
geest en betrokken bij van alles wat er gebeurde.
Sinds het overlijden van haar man Gerhard Vruwink
(Gert Harjaans) in 2008 woonde ze naar tevredenheid
in een woning bij de Anholtskamp. Het lezen had ze
weer opgepakt en ze bezocht trouw de zangavonden.
Dika kwam van de Kruuder in Elsen. Ze toonde zich
een plichtsgetrouwe vrouw en moeder, die leefde voor
het gezin. Moest haar man op tijd naar de melkfabriek,
dan was zij al vroeg uit de veren. Een inwonende
wijkverpleegkundige werd met dezelfde houding
benaderd. In de tuin zijn heel wat arbeidsuren
gestoken, maar ze deed het met plezier. Hun zoon en
dochter, de klein- en achterkleinkinderen konden in
dankbaarheid terugzien op een wijze en lieve vrouw.
“Mijn tijden zijn in uw hand”. Deze woorden uit Psalm
31 waren haar op het lijf geschreven en zijn tot
uitgangspunt genomen in de uitvaartdienst. In dat
vertrouwen is ze heengegaan.

Op 5 februari eindigde het leven van Arend Jan
Wissink, afkomstig uit Herike. Hij was gezegend met
een sterk gestel en een vriendelijke inborst. Jaren
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Aangeslagen en vol vragen bleven Hendrik, Erwin en
Vitor en Wilco achter na het plotselinge einde van hun
vrouw en moeder, Fenny Greven-Veneklaas. Niemand
had erop gerekend dat zij op dinsdag 9 februari voor
het laatst van haar huis aan de Fokkerstraat zou
fietsen. Het was wel duidelijk dat ze de laatste jaren
last had van wisselende stemmingen. Eind januari was
ze nog samen met andere jubilarissen gehuldigd voor
haar lidmaatschap van de plattelandsvrouwen. Vorig
jaar had ze het veertigjarig huwelijk gevierd met
Hendrik. Fenny kwam van een boerderij even buiten
Holten. Na de schooltijd ging ze bij anderen in de
huishouding aan het werk. Toen de kinderen groter
waren, is ze aan de slag gegaan bij een vakantiepark.
Haar eigen ouders hielp ze, toen deze meer zorg
nodig hadden. In Markelo deed ze mee met het
wandelproject van de Anholtskamp en liep voor
verschillende goede doelen langs de deuren. Ze hield
van tuinieren en ging iedere week naar het zwembad.
Fenny is 66 geworden. In de hoop dat God haar
opricht uit de dood hebben we een laatste groet
gebracht op de begraafplaats te Markelo.

Wijk Zuid
Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl
WIJ GEDENKEN

Na een lange ziekenhuisopname is er toch nog
onverwacht een einde gekomen aan het leven van
Betsy Eelderink – Boerrigter – Elisabeth Geertruida
Maria.
Samen met haar man Henk woonde Betsy in Stokkum
aan de Petersweg 11.
Betsy was een lieve en blijmoedige vrouw, die
belangstelling had voor de mensen om haar heen, niet
alleen toen het goed met haar ging, maar ook tijdens
haar ziekte had ze toch nog oog voor de ander. Betsy
en ook haar man Henk bleven moed houden en Henk
heeft zijn vrouw al die maanden trouw tweemaal daags
in het ziekenhuis in Hengelo bezocht. We hadden
hoop en het ging de laatste weken beter met Betsy,
maar in de nacht van 1 februari 2010 moest ze het
leven terug geven aan de Heer onze God op de leeftijd
van 80 jaar.
Betsy Eelderink hoorde met haar man Henk samen bij
de kerk in Markelo, maar van huis uit was Betsy
Rooms Katholiek opgevoed. Deze wortels lieten haar
ook niet los. Daarom is de gezongen uitvaartviering
voor Betsy gehouden op vrijdag 5 februari in de H.H.
Petrus en Paulus te Goor, want Betsy hield erg van
zingen. Aansluitend vond de crematie plaats in het
Crematorium te Usselo.
Wij bidden de Heer onze God om troost en kracht voor
Henk Eelderink, nu hij alleen in het huis aan de
Petersweg achter blijft en wij vragen om troost voor de
familie.

GEBOREN
Op 18 januari is Thalia geboren, dochter van Johan en
Annet Dommerholt, zusje van Famke, Karlijn en
Karsten. Ze wonen op Middeler 1. De geboortekaart
toont een meisje dat maar net de ogen open kan
houden, twee rood getinte kleine voetjes en als gebed:
“Wilt U goed voor ons zusje zorgen en altijd bij haar
zijn”.
Aan de Koemweg 11 zijn Arjan en Janneke Rohaan de
gelukkige ouders geworden van Rutger Gerrit. Op 6
februari is hij geboren. Het betekent de start van heel
iets nieuws, waar je al doende een weg in vindt. Bij
mijn bezoek in de kraamtijd was de zorg en aandacht
voor Rutger zichtbaar.
Een zelfde wonder zien Sjoerd en Brenda in de
geboorte van hun zoon Geert Koen Janzen. Op 9
februari kwam Geert ter wereld. De buurt in Elsen
heeft hem aan de Herikerweg 34 welkom geheten met
een groot bord, zodat zijn geboorte niet ongemerkt
blijft. Wij heten alle drie baby’s hartelijk welkom en
wensen hun toe dat ze zich opgenomen gaan weten in
onze gemeenschap.

In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland kwam er in
de nacht van 2 februari 2010 rustig een einde aan het
leven van Jo Grada Zweers – Coes. Mevrouw Zweers
mocht de gezegende ouderdom van 96 jaar bereiken.
Het laatste jaar woonde mevrouw Zweers in de
Anholtskamp op Afdeling de Hulpe.
Het lange leven van Jo Zweers kent een drietal
perioden. Ze groeide op in Vriezenveen. Vooral de
laatste jaren sprak ze daar vaak en veel over. Kerkelijk
voelde mevrouw Zweers zich ook het meeste thuis in
de Hervormde Kerk in Vriezenveen. Dit ook omdat
haar man vanuit de Grote Kerk begraven is en zijn
plek heeft op de begraafplaats in Vriezenveen. Tijdens
haar huwelijk runde Jo Zweers met haar man een
bakkerij, eerst in Bergentheim en later in Westervoort.
Na de pensionering vertrok ze met haar man naar
Almelo. Al spoedig kwam hij te overleden en toen brak
een volgende periode in het leven van mevrouw
Zweers aan. Ze vormde samen met haar dochter Josje
en kleindochter Madelief een liefdevol gezin. Ze
zorgde voor dochter en kleindochter en tussen hen
ontstond een bijzondere band, die tot het einde toe
speciaal is gebleven. Ook de andere dochter met haar
gezin had een speciale plek in het hart van moeder Jo,

VRIJ
Van donderdag 11 maart tot en met woensdag 17
maart neem ik vrij. Ds. Nordt neemt zo nodig voor mij
waar.
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra
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maar de afstand maakte de band anders.
Op zaterdag 6 februari 2010 hebben we Jo Grada
Zweers – Coes teruggebracht naar Vriezenveen. Na
een dienst in de Aula hebben we haar lichaam ter
ruste gelegd bij haar man op de gemeentelijke
begraafplaats te Vriezenveen.
Er is dankbaarheid voor het leven van moeder en oma
en overgrootmoeder. We bidden om steun en troost
voor de Josje en de andere dochter met haar gezin en
voor Madelief en haar gezin bij de Heer onze God.



OPROEP

Voor mij als predikant is de computer een apparaat
waar ik niet buiten kan. Het zorgt voor contacten met
de buitenwereld door e-mail en internet en het is een
handige typemachine.
Maar… op de computerwerken is niet mijn hobby.
En… als je eenmaal iets probeert te doen met de
computer, dan kost dat ontzettend veel tijd.
Nu weet ik dat er mensen zijn, die er wel plezier in
hebben om achter de computer te zitten en er leuke
dingen mee te doen en mooie dingen mee te maken.
Naar inhoud een liturgie maken, vind ik mooi werk, dat
is mijn vak. Maar vervolgens de liederen uitwerken in
een liturgie op de computer kost me heel veel tijd en
vind ik niet het leukste werk. Ik zit dan een paar uur
achter de computer te typen en denk, deze tijd
besteed ik liever aan bezoekwerk.
Kortom… de vraag is: Is er iemand die het leuk vindt
om voor mij de liturgie voor, met name bijzondere,
diensten uit te werken op de computer?
En… zijn er meer mensen die dit willen doen, dan
maken vele handen het werk licht.
Ik hoop dat er iemand is, die mij op deze manier wil
helpen met het maken van de liturgieën voor de tijd
van Pasen.
Neem contact op via nordt57@hetnet.nl of bel 0547 –
388892.
Ik zou het fijn vinden.
Een hartelijke groet,

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking. Dhr. Zomer zal uitleg geven over het werk van de ZWO en de
o Kerkrentmeesters zullen het één en ander
vertellen over de voortgang van de bouw
van de Aula en de verbouw van het
Dienstgebouw en Liturgisch Centrum.
Lectorentraining. Lectoren die af en toe de
schriftlezing in de kerkdienst lezen en ambtsdragers die afkondigingen in de dienst doen, worden
gevraagd om woensdag 3 maart om 19.15 uur in
de kerk aanwezig te willen zijn voor een korte
“training”.
Zijn er mededelingen die in de Eredienst afgekondigd moeten worden, meld / mail deze dan zaterdags vóór 12.00 uur aan de scriba.
o



In een vorig nummer van het kerkblad zijn de namen
genoemd van de te (her(bevestigde)) ambtsdragers.
De kerkenraad heeft er behoefte aan om de afgetreden ambtsdragers ook via het kerkblad te bedanken
voor hun inzet op het kerkelijk erf zodat iedereen notie
kan nemen van het feit dat de "vertrouwde" aanspreekpunten hun functie niet meer uitoefenen.
Het gaat om de volgende personen:
College van Kerkrentmeesters:
Dhr. B. de Boer
Dhr. R. Compagner
Ouderlingen:
Mevr. G. Berendsen-Kloosterboer
Mevr. H. Nijland-Menkhorst
Mevr. A. Oplaat-Beltman
Diaken:
Mevr. H.F. Holterman-Beltman
Het beleidsplan "Martinusvisie" ligt ter inzage één
maand (na het verschijnen van dit kerkblad) op het
kerkelijk bureau en bij de scriba. Hiermee voldoet de
kerkenraad aan de eis in de kerkorde om de gemeente
de gelegenheid te geven het beleidsplan in te zien en
eventuele bezwaren in te brengen.
Zie ook op het web:
pkn-markelo.nl/beleidsplannen/index.htm en
pkn-markelo.nl/beleidsplannen/jeugdwerk.htm.

Ds. Elly Nordt

Kerkenraad
Punten uit de kerkenraadsvergadering van 3
februari.
 Beleidsplan “Martinusvisie” 2010- 2014. Deze is
voorlopig vastgesteld. De gemeente krijgt de gelegenheid om het beleidsplan in te zien. Dit wordt
één maand ter inzage gelegd op het Kerkelijk Bureau en bij de scriba, dhr. Jan Haas. Ook kunt u
het beleidsplan lezen op het web van de kerk. Indien geen bezwaren binnenkomen, is het beleidsplan vastgesteld. Dit geldt ook voor het jeugdwerkbeleidsplan
 Volkskerstzang. i.v.m. het aftreden van mevr.
Annie Oplaat als vertegenwoordiger van deze
dienst, heeft dhr. Henk Jansen te kennen gegeven
deze taak op zich te willen nemen.
 Gemeenteavond op donderdag, 18 maart 2010.
Twee onderwerpen zullen aan de orde komen, te
weten:

Diaconie
Weekend ‘Even bijtanken’.
Het arbeidspastoraat in Twente organiseert een weekend voor mensen die leven van een minimumuitkering.
Het vindt plaats van 9 tot 11 juli 2010 in Frenswegen(Duitsland). Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden. Ook de reiskosten naar en van
Hengelo waar de bus staat te wachten, worden vergoed. Er zijn altijd meer mensen die zich aanmelden,
dan dat er plaatsen zijn. Mensen die nog niet eerder
aan zo’n weekend hebben deelgenomen, hebben
voorrang. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe groter de
kans dat u mee kunt.
De ervaring leert, dat het weekend ‘Even bijtanken’
voor de deelnemers een heel bijzondere ervaring is.
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Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om
ook een keer met je mee te komen, want hoe meer
zielen hoe meer ………………

Heeft U interesse, informeer dan bij Bé Hemeltjen
(tel: 363020).
Collectes.
De Twenteweek in het Roosevelthuis is van 20 – 27
maart. Dit is een vakantieweek voor mensen uit Twente die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Tijdens de week worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Vanuit onze gemeente gaan er twee personen
naar toe. De collecte van 21 maart willen we aan deze
week bestemmen.
Samenstelling diaconie:
Bé Hemeltjen (voorzitter)
tel:363020
Ton Oostdijk (secretaris)
tel:362069
Johanna Bekkernens (penningmeester) tel:361213
Henk Bolink
tel:363167
Janni Bussink
tel:363123
Anita Meulman
tel:0548-625315
Willemien Schoneveld
tel:362406
Henk Zomer
tel:263233

Ben je creatief, vind je het leuk om met kinderen te
werken en heb je tijd en zin om op
donderdagavond 1 x per 14 dagen van ± 18.00 uur
tot ± 19.45 uur ons komen helpen meld je dan aan
bij één van onderstaande personen:
Hettie Hollander
Madieke Roeterdink

tel:
tel:

362351
362832

9 TOT 12 JAAR
Waar:
Hoe laat

Kerkrentmeesters

Onkosten:
Wanneer:

ACTIE KERKBALANS 2010
Onder het motto “een kerk is van blijvende waarde” is
van 17 tot en met 30 januari de actie kerkbalans
gehouden.
Op dit moment is meer dan 90 pct. van de reacties
binnen. We kunnen constateren dat onze leden hun
vrijwillige bijdrage evenals vorig jaar weer hebben
verhoogd. Medio februari was er ruim € 196.000, - aan
toezeggingen binnen! Een fantastisch resultaat.
Van de uitgereikte enquêteformulieren zijn er 880
ingevuld en ingeleverd! Eveneens een heel goede
respons. Een werkgroep is nu bezig de formulieren te
verwerken. In een volgend kerkblad zullen zij hiervan
verslag uitbrengen.

18 maart 2010
8 april 2010

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

Pasen
Schilderen

Groetjes Madieke
ZONDAGSSCHOOL

HÉ JIJ DAAR ……..
Nog nooit bij de Zondagsschool
geweest? Dan weet je niet wat je
mist!!
Ben je tussen de 4 en de 12 jaar,
dan ben je van harte welkom.
Iedere zondag luisteren we naar een verhaal uit de
Bijbel, we zingen met elkaar, we bidden en maken een
leuke kleurplaat of puzzel.

Het college van kerkrentmeesters bedankt alle leden
van onze gemeente die voor dit jaar een toezegging
hebben gedaan. En uiteraard is er een bijzonder
woord van dank voor de 125 vrijwilligers die hiervoor
op pad zijn geweest.

Jeugd- en jongerenwerk

Kom jij ook? Tot zondag!
In het dorp, Stokkum of Elsen.
De data zijn als volgt:
14 en 21 maart,18 en 25 april, 2,16, 23 en 30 mei.
PAASONTBIJT
Zoals elk jaar organiseert de zondagschool weer haar
gezellige paasontbijt op 1e paasdag om 9.00 uur. Het
verhaal van Pasen zal op een bijzondere manier
verteld worden. Hoe blijft nog een verrassing. Het
paasontbijt is bedoeld voor iedereen, zoals kinderen,
vaders en moeders, opa’s en oma’s, buurvrouwen of
andere kennissen. Maar natuurlijk willen we graag
weten hoeveel eieren we moeten koken, dus geef u
alstublieft alvast op. Dit kan bij:
Hettie Hollander tel 362351
Wilma Kloots
tel 361641
Alies ten Hove
tel 363334

6 TOT 9 JAAR
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:

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

Wanneer: Zie hieronder …..
18 maart
8 april

Knutselen voor Pasen
Werken met papier-maché

Groetjes Janet, Dewi en Hettie

Graag tot ziens op 1e paasdag.
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tweewekelijks opiniërend magazine voor de Protestantse Kerk in Nederland. Bijbelse verhalen, speciaal
voor de gelegenheid geschreven verhalen, sprookjes,
Kees Posthumus geeft in zijn repertoire vele uren vertelplezier in tientallen verhalen.
Tijdens onze paasviering speelt hij het verhaal “Pasen
in fragmenten”. Hij zal dan in zeven levendige verrassende korte verhalen en muzikale intermezzo’s het
complete paasverhaal opnieuw vertellen. Van de wonderbare spijziging tot en met de Emmaüsgangers. Met
o.a.: Maria hoort het nieuws van haar zoon, de ezel
vertelt en het laatste avondmaal.
Wij hopen veel leden, en dames die eens een avond
van de Hervormde Vrouwen Vereniging willen bijwonen, op deze avond te ontmoeten.

Algemeen
CREATIVITEIT in de Martinuskerk
Op 10 december 2009 zijn we na een oproep in het
vorige kerkblad met een aantal mensen bij elkaar
geweest en hebben we geïnventariseerd wat we kunnen
maken voor de verkoop tijdens de komende Open
Kerkdagen en de Fancy Fair.
We hebben een flinke lijst opgesteld, maar we hebben
nog wel mensen nodig die ons willen helpen dit te
realiseren. Wilt u liever in een groepje aan de slag in
plaats van individueel, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.
De avond op 11 februari is in verband met de
weersomstandigheden niet doorgegaan.
Daarom willen we nu op 11 maart 20.00 uur bij elkaar
komen in het Dienstgebouw. U bent niet alleen van harte
welkom, maar ook heel erg nodig. Nieuwe ideeën zijn
ook nog steeds welkom.
Hebt u thuis nog materialen liggen (restjes stof, wol, vilt,
knopen etc.) laat dat dan even weten. Wij kunnen het
vast goed gebruiken.
Inlichtingen kunt u verder krijgen bij de koster Jeroen, tel.
363890 of bij Sjoke van Zwol, tel. 362652

Vriendelijke groet bestuur H.V.V.

Als …………..
Als je de Bijbel belangrijk vindt en ons wilt helpen bij
onze missie ‘zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk
mensen bereikt en aanspreekt’, dan ben je van harte
welkom bij onze plaatselijke werkgroep.
Als lid van de werkgroep zorg je ervoor dat het Ned.
Bijbelgenootschap (NBG) bekend wordt in de volle
breedte van de samenleving in onze gemeente.
Het NBG is een vereniging, opgericht op 29 juni 1814,
die tot doel heeft het verspreiden van de Bijbel in de
meest ruime zin.
Het NBG gelooft dat:
 de Bijbel een boek is dat verrassend relevant is in
de hedendaagse cultuur
 de Bijbel betekenis kan geven aan levens van
mensen
 de Bijbel een brugfunctie kan vervullen tussen ‘de
kerk’ en de samenleving.
Het NBG ontwikkelt materialen en activiteiten, die voor
de werkgroep beschikbaar zijn, om aan onze kerkelijke
en burgerlijke gemeente aan te bieden.
Tijdens de Bijlbel10daagse 2010 in oktober / november wordt op initiatief van het NBG campagne gevoerd
voor uitbreiding van het ledental.
Als werkgroep willen wij graag op dit initiatief inspelen.
Om deze activiteit succesvol te maken is versterking
van de werkgroep noodzakelijk.
Naar wij hopen zijn er onder onze lezers vrijwilligers
die zich met ons willen inzetten voor deze campagne.
Uw medewerking kunt u kenbaar maken aan onze
voorzitter mevr. D. Rozendom-Goorhuis, tel 0547362171 of de secretaris dhr. J. Lieftink, tel. 0547362869.

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Na een geslaagde jubileumviering
van de Tuinclub gaan we op onze
vertrouwde locatie bij de fam. ten
Hove aan de Welmersweg 3 te
Markelo op dinsdag 16 maart a.s.
een prachtig paasstukje maken,
waaraan iedereen van de H.V.V.
kan deelnemen.
Wij beginnen morgens om 9.30 uur en ’s middags om
13.30 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven t/m vrijdag 12 maart bij:
Alies ten Hove tel: 363334 of bij Dinie Izaks tel:
361812
Wij hopen er weer een gezellige morgen of middag
van te maken.

Paasviering met Kees Posthumus
De paasviering van de
Hervormde Vrouwen Vereniging van Markelo is op
woensdag 31 maart a.s.
Wij komen om 20.00 uur
bijeen in het Dienstgebouw van de Martinuskerk.
Deze avond is de heer
Kees
Posthumus
uit
Apeldoorn onze gast Hij
werd opgeleid tot onderwijzer, studeerde vijf jaar
theologie in Nijmegen en
Utrecht. Hij geeft honderden voorstellingen in het
hele land, in kerken en
kroegen. Daarnaast werkt
hij als kerkjournalist.
Hij is eindredacteur van
"Woord & Dienst", een

Tekst & Twitter
Dit jaar is de service Tekst & Twitter beschikbaar, een
hulpmiddel om werk te maken van persoonlijk Bijbellezen. Dagelijks verschijnt de tekst voor de dag uit het
NBG-bijbelrooster plus een korte kanttekening van ds.
Willem Smouter op “tabkerk”, het Twitter-account van
8

Tip: als u via www.bijbelgenootschap.nl een uitgave
bestelt bij bol.com, komt er een percentage van uw
aankoop ten goede aan het Bijbelwerk van het NBG.
Zie hiervoor:
www.bijbelgenootschap.nl/over-de-bijbel/uitgaven.

de Nederlands Gereformeerde Tabernakelkerk te
Apeldoorn. Wie niet vertrouwd is met Twitter kan de
tekst en toelichting ook online lezen of dagelijks per email ontvangen.
Het Bijbelrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een lange traditie en wordt onder contribuanten verspreid. In het rooster van 2010 zijn geen
toelichtingen meer opgenomen, zoals in het rooster
van 2009. Tekst & Twitter wil hier op eigentijdse wijze
op inspringen.
Volgens Smouter is de aanleiding voor dit initiatief dat
binnen zijn gemeente de noodzaak werd gevoeld om
elkaar te helpen bij een vaste routine in het Bijbellezen. “Als er één goed voornemen voor het nieuwe jaar
de moeite waard is, dan wel om weer regelmaat te
krijgen in een persoonlijke omgang met Gods Woord.
Daar willen we op inspringen met de taal en middelen
van nu.”

Werkgroep Markelo

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

Terwijl de website alleen de kanttekeningen van de eigen predikant zal tonen, kan iedereen zijn eigen gedachten of opmerkingen eraan toevoegen via de korte
berichtendienst van Twitter.
Via www.tabernakelkerk.nl zijn de genoemde diensten
te bereiken.
Nu ook Prentenbijbelboekjes van Marijke ten Cate
De in 2008 verschenen Prentenbijbel van Marijke ten
Cate wordt nu op veel scholen en in veel gezinnen gebruikt en gewaardeerd. Een aantal verhalen is ook
verschenen als miniboekje (15x15 cm.) met dvd. In
deze boekjes zijn extra illustraties aan de oorspronkelijke tekeningen toegevoegd.
Het verhaal is tot leven gebracht in een animatiefilmpje
van ongeveer 4 minuten. Deze dvd zit in een hoesje
dat op de binnenkant van het boekje is bevestigd.
Al verschenen zijn de verhalen Jezus wordt geboren,
De eerste mensen, De hoogste toren en Een zoon
voor Abraham. In maart 2010 verschijnt het vijfde deeltje: Een jaar op het water, over de ark van Noach.
De boekjes met dvd kosten € 7,95 per stuk en zijn verkrijgbaar bij de boekhandel.

7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april

Exodus 6:2-12
Exodus 6:13-27
Exodus 6:28-7:7
Psalm 105:1-15
Psalm 105:16-27
Psalm 105:28-45
Exodus 7:8-13
Exodus 7:14-25
Exodus 7:26-8:11
Exodus 8:12-15
Exodus 8:16-28
Exodus 9:1-7
Exodus 9:8-12
Exodus 9:13-26
Exodus 9:27-35
Exodus 10:1-20
Exodus 10:21-28
Exodus 11:1-10
Psalm 135
Exodus 12:1-13
Exodus 12:14-28
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

Tip: als u via www.bijbelgenootschap.nl een uitgave
bestelt bij bol.com, komt er een percentage van uw
aankoop ten goede aan het Bijbelwerk van het NBG.
Zie hiervoor:
www.bijbelgenootschap.nl/over-de-bijbel/uitgaven.
PAASGROETEN
Kerkleden in heel Nederland sturen rond Pasen ter
bemoediging een Paasgroet aan mensen in Nederlandse gevangenissen.
Over twee thema’s is in de gevangenissen veel gesproken en dat leidde tot bijzondere verwerkingen, en
dus tot bijzondere Paasgroet-kaarten.
Het eerste thema was:
“Naar een stad van vrede”.
Hoe ziet voor jou een stad van vrede eruit?
Wat is er nodig voor een stad van vrede?
Wat kun je zelf daaraan doen?

Quizzer: Boek met bordspel.
Quizzer is een boek met bordspel in een!
Het boek bevat Bijbelse verhalen uit het Oude en
Nieuwe Testament. De verhalen worden omringd door
interessante weetjes en vriendelijke illustraties.
Quizzer biedt een speelse manier om samen Bijbelkennis te verzamelen en uit te wisselen!
Het spel is bedoeld voor 2 tot 4 spelers, van 6-9 jaar
en bestaat uit een speelbord, quizkaarten en speelfiguren. De uitgave kwam tot stand in samenwerking met
het Nederlands Bijbelgenootschap.
Quizzer kost € 12,50 en is verkrijgbaar in de boekhandel.
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grondig aangepakt: veel kerken en organisaties binnen de
kerkelijke structuur zijn geïnterviewd en ook individuele
leden van de kerk hebben hun mening gegeven. Daarbij
komt dat de kerk in zijn geheel zich moet aanpassen aan
de krimp die zich gestaag voortzet. Voor lokale gemeenten is het vinden van ambtsdragers vaak al een probleem
en dat geldt vaak nog meer voor bovenplaatselijk kerkenwerk. Een belangrijke suggestie is dan ook de synode te
verkleinen. De zittingsduur van een synodelid is nu 4 jaar.
Dat is mooi om regelmatig vers bloed te krijgen, maar het
is ook jammer om de ervaring die je pas na 1 of 2 jaar
hebt gekregen al na zo’n korte tijd weer prijs te geven. Elk
jaar bestaat de synode voor 25 % uit onervaren beginnelingen. Daarom is ook voorgesteld om een langere zittingsduur mogelijk te maken. Wetten verander je niet zomaar, ook niet in de kerk, dus we zullen hier in een volgende vergadering wel meer concrete voorstellen over
krijgen en die moeten dan ook “ter consideratie” aan alle
gemeenten worden voorgelegd. We zijn een democratische kerk en dat kost dan maar wat tijd.
Henk Zomer
RADIO KERKLOKAAL
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending: zondagmorgen van 09.00 uur
– 10.00 uur.
Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

En het tweede thema:
“Er is altijd een doorwaadbare plaats”.

Hoe je ook vastzit in je situatie, hoe dreigend het water
ook mag zijn, het is met Pasen alsof God tot iedereen
zegt: ‘Er is altijd een doorwaadbare plaats, kom maar
met Mij mee naar de overkant.’
U krijgt geen namen van gevangenen in verband met
hun privacy, maar achter elk anoniem adres gaat een
mens schuil.
De dubbele kaart bestaat uit twee kaarten die los geritst kunnen worden.
De voorste kaart is voor de gevangene zelf, daar kunt
u een persoonlijke groet, een gedicht of gebed op
schrijven, bijvoorbeeld:
U wordt niet vergeten. Put moed uit deze wetenschap.
Of: De beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies
de hoop niet.
De achterste kaart kan de gevangene zelf versturen
naar familie of vrienden. Gevangenen zijn blij met deze
kaarten. Soms helpt het hen net over de drempel heen
om weer contact te zoeken met familie of vrienden.
Deze kaarten verstuurt u in een enveloppe via het justitiepastoraat van de penitiaire inrichtingen. (Het adres
staat al op de enveloppe).
De justitiepredikanten delen de kaarten uit tijdens een
dienst of een bezoek. Schrijf uw eigen adres niet op
de kaart, meer dan een naam is niet nodig.

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890 fax: 0547–276637
Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. A. Oostdijk, Loosboersstraat 60, tel. 362069
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 29 maart 2010
Inleveren kopij vóór donderdag 18 maart 2010 liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl
Kerkenraad:
Preses: Dhr. H. Linde
Stationsstraat 39 tel. 361999
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Tolweg 40b tel. 362063
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

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

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

De wetten van de kerk. (uit de synodevergaderingen)
Ook de kerk kent een soort grondwet.

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

Op 1 mei 2004 werd de Protestantse Kerk in Nederland
geboren, een jonge kerk dus! Die geboorte was een soort
fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Die kerken hadden elk eigen regels, dus moest er iets nieuws komen.
Dat was de nieuwe kerkorde. Die bestaat uit 3 delen: de
eigenlijke kerkorde (zeg maar de grondwet), de ordinanties (zeg maar de wetten) en de regelingen (de uitwerking
in allerlei praktische bepalingen).
Na 5 jaar praktijkervaring met dat systeem van bepalingen
en regelingen worden die nu geëvalueerd. En dat is nogal
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