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VOL VAN HOOP  

Even hadden we de hoop 
dat….we wereldkampioen 
voetbal zouden worden. 
 
Even was alle politieke, eco-
nomische, religieuze en an-
dere verdeeldheid vergeten.  
Als land, als Nederland wa-
ren we één gemeenschap 
rond onze jongens, de ster-
spelers op dat toernooi in 
Zuid-Afrika. Hoop op het 
kampioenschap deed leven. 
De hoop gaf verbondenheid 
en gemeenschapszin. 
Maar de hoop is met het ver-
lies van de laatste wedstrijd 
vervlogen en Nederland is 
weer even politiek, econo-
misch, en godsdienstig ver-
deeld als voorheen. 
 
Toch is er iets gebeurd. We hebben er even aan ge-
roken dat we als volk en land meer zijn dan alleen 
verdeeldheid. Het is gebeurd door de gezamenlijke 
“hoop”. Maar wat is hoop? Het spreekwoord zegt: 
“Hoop doet leven”. We zouden beter kunnen zeg-
gen: Hoop verbindt mensen aan elkaar. Nu willen 
we in onze tijd bekeken worden als de mensen die 
we zijn, individueel en uniek. Maar de drang naar 
samen naar de wedstrijden van het Nederlands elf-
tal kijken en massaal naar de tv kijken, ook tijdens 
het werk, laat zien, dat mensen niet enkel en alleen 
apart en individueel bekeken willen worden. Er is 
een groot verlangen naar verbondenheid als het 
maar kan bestaan in vrijheid. 
 
In de eerste brief van Paulus aan de gemeente van 
Korinthe lezen we over “geloof, hoop en liefde, deze 
drie. En de meeste van deze is de liefde”. In onze 
tijd denken we wel eens dat niets mensen zo ver-
deelt als geloof. Velen zullen willen toegeven dat 
liefde het belangrijkste is wat de mens nodig heeft in 
het leven. Maar even zo velen zullen willen beken-
nen dat het erg moeilijk is liefde te geven en liefde 
te ontvangen en nog moeilijker om de liefde in stand 
te houden. De liefde kan dan wel de meeste zijn van 
deze drie, maar het is toch uiteindelijk de hoop die 
de verbinding maakt tussen het geloof en de liefde. 

Maar wat is dan die hoop? De verbin-
dende kracht tussen mensen, de ver-
bindende liefde tussen God en men-
sen.  
Hoop is het lot van vandaag overstij-
gen, omdat er toekomst is, niet alleen 
in dit leven en bij mensen, maar bo-
venal door God en Zijn liefde voor ons. 
Hoop is de energie om je niet naar be-
neden te laten trekken door alles wat 
in het leven en in de maatschappij te-
gen zit, maar telkens weer opnieuw te 
beginnen en uit te stijgen boven het 
bestaande. Hoop is geen genoegen 
nemen met de feiten die we kunnen 
zien, maar erop vertrouwen dat er 
meer is, dat mensen meer kunnen dan 
we in eerste instantie denken. Dat er 
meer geloof is dat samenbindt dan we 
zo zien. Dat er meer liefde is die men-
sen met elkaar delen, aan elkaar 
ven en van elkaar ontvangen, dan wij 

in onze diepste dromen kunnen denken. Hoop is 
niet vastzitten in de ellende, maar doorgaan en 
len en uitdelen en ontvangen, omdat er meer is dan 
wij mensen weten, zien en beseffen, omdat er een 
God is die in zijn Zoon van ons houdt. Een God ook 
die geen genoegen neemt met het tekort van deze 
wereld, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aar-
de op het oog heeft voor ons allen. 
 
Zo gaan wij van “hoop doet leven” naar “de hoop die 
leven doet”. 
 
Voor een ieder van ons is leven en werken vanuit 
de hoop anders, maar door de hoop zijn wij met el-
kaar verbonden in Christus. 
 
In de krant bij de startzondag van de Protestantse 
Kerk in Nederland leest u verschillende bijdragen 
over de hoop die leven doet. Het is een krant vol 
van hoop. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst. 
 
Ds. Elly Nordt. 

 

Startdag seizoen 2010-2011 
Zondag 12 september 10.00 uur 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 12 september Martinuskerk  Startdienst 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt en Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK en Alg. Kerkenwerk 
 
Zondag 19 september Martinuskerk HA (lopend) 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie en Kerk 
 
Vrijdag 24 september Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur Ds. Marten Dijkstra 
Collecte:      Diaconie 
 
Zondag 26 september Martinuskerk 
10.00 uur   Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: Kerk en Israël 
 
Zondag 3 oktober Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 3 oktober Buurtdienst Stokkum 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 10 oktober Martinuskerk 
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Buurtdienst Stokkum: De tijd vliegt, want op 3 oktober 
is het al weer de laatste keer van dit kalenderjaar dat 
er een buurtdienst wordt gehouden in Stokkum. De 
voorbereidingen moeten nog worden genomen, dus 
het thema is nog onbekend. Maar misschien kunnen 
we inhaken op de volgende dag. Dan weet u vast wel 
wat er wordt bedoeld. En anders vraagt u dat aan ds. 
Dijkstra, die dan voorgaat.  
 
Doopdienst: Op 14 november wordt er gelegenheid 
geboden om een kind te laten dopen. Wie hiervan 
gebruik wil maken, wordt verzocht contact te nemen 
met de predikant, ds. Elly Nordt (tel. 398892). De 
volgende keer is op 30 januari met ds. Dijkstra als 
voorganger.  
 
Heilig avondmaal: Wie zich verbonden weet met 
Jezus Christus is van harte welkom om deel te 
nemen aan de viering van het avondmaal in de 
lopende vorm op zondag 19 september.  
 
Startzondag: Op 12 september geven we met 
muziek en zang van diverse groepen kleur en inhoud 
aan de kerkdienst. Daarna laten we zien en horen 
wat we nog meer in huis hebben. U kunt ons laten 
weten wat u graag in het verdere seizoen wilt doen. 
Met stands in en om de kerk wordt het hopelijk een 
gezellige drukte. U bent van harte welkom.  
 
Zangavond: Op 24 september is er in de grote zaal 
van de Anholtskamp een zangavond voor ouderen. 

Net als bij de gezamenlijke maaltijd op de woens-
dagmiddag in ‘de Noaber’, speelt gezelligheid een 
belangrijke rol voor de bezoekers van deze avonden. 
Je ontmoet in een gemoedelijke sfeer mensen van 
jouw leeftijd met wie je even bij kunt praten. Er wor-
den liederen gezongen uit bekende zangbundels. 
Een dominee of gast houdt een kort verhaal. Rede-
nen genoeg om zelf ook eens langs te komen? MD 
 
OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en kindernevendienst. Gelijktijdig 
met het dorp is er zondagsschool in Elsen en Stok-
kum. 
 
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 kinde-
ren leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen 
die op de basisschool zitten zijn van-

zelfsprekend welkom! 
                                           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). 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.  
 
AGENDA 
Op 5 oktober om 20.00 uur bent u welkom bij de li-
turgiegroep in het dienstgebouw. Het thema van de 
avond is: “Wat verwacht jij van een kerkdienst?” We 
hopen op een goede bijeenkomst en hopelijk komt u 
of kom jij ook verwachtingen met ons delen. 
 

Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 

telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl 

vrije dag: maandag 
 
GEBOREN 
Op Scheppel 6 is het geluk verdubbeld, aldus de ge-
boortekaart van Edwin en Karin Nieland. Waarom 
een verdubbeling? Omdat ze op 21 juli in één klap de 

mailto:martends@wanadoo.nl�
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ouders werden van Jaro Edwin en Tygo Erwin, terwijl 
ze al een dochter en een zoon hadden: Lara en Rob-
be. Van harte gefeliciteerd met Jaro en Tygo en 
Gods zegen toegewenst. 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 6 juli waren we in het crematorium te Usselo bij-
een om afscheid te nemen van Jan Hendrik Hollan-
der. Op de eerste van die maand was hij thuis over-
leden. Kort daarvoor was hij in het ziekenhuis, maar 
hij wilde terug naar de Loosboersstraat. In de laatste 
jaren had hij al te veel moeten incasseren. Het was 
genoeg geweest. Kleinkinderen ontstaken zes waxi-
nelichtjes. Kinderen uit zijn eerste en zijn tweede hu-
welijk vertolkten hun gevoelens en schetsten zijn le-
vensloop. Jan was geboren in Odoorn en opgegroeid 
in een groot gezin. Hij begon in de textiel en is later 
betonnen vloeren gaan leggen. Op de Ichthus is hij 
een tijdje conciërge geweest. Na de overdenking 
bracht een leidster van een dagverblijf voor slecht-
zienden een persoonlijk verhaal. Jan was beschei-
den, had liefde voor kinderen en was handig met 
hout. Hij had passie voor het voetbal en was vroeger 
scheidsrechter. Onder het lied ‘Wanneer zie ik jou te-
rug?’ van K3 brachten we een laatste groet. In de 
dienst is gezongen uit Johannes de Heer als uitdruk-
king van zijn geloof in God, in wiens handen we hem 
hebben toevertrouwd. Jan is 68 jaar geworden. 
 
Na een kort verblijf in het woonzorgcentrum St. Eli-
sabeth te Delden overleed Hendrina Kraaijenveld-ten 
Brink op de leeftijd van 87 jaar. In juni was ze in haar 
woning aan de Burg. de Meesterlaan ten val geko-
men en had daarbij een enkel gebroken. Later bleek 
dat er meer aan de hand was. Dini is geboren in Al-
melo, als oudste van drie meisjes. In de oorlog leert 
ze Hennie kennen met wie ze in 1946 trouwt. Na het 
plotselinge overlijden van haar man in 1987 verhuist 
ze naar Markelo om dichter bij hun enige dochter te 
zijn. Dini is hecht met haar familie. Ze geniet van de 
klein- en achterkleinkinderen. Lange tijd helpt ze ie-
dere woensdag in de bakkerij van haar schoonzoon. 
In het weekend is er het vaste contact met een vrien-
din. Tot op hoge leeftijd is ze gezegend met een 
sterk lichaam en een goede gezondheid. Ze houdt 
van opgeruimd en netjes, is rustig van aard en attent, 
een plezierige vrouw om te bezoeken. In de uitvaart-
dienst las een van de kleindochters een levensloop 
voor. We zongen liederen en luisterden naar Psalm 
23, als verwijzing naar God als herder, die over zijn 
kudde waakt en hen voert naar een land waar het 
goed is.  
 
ONTMOETINGSAVOND ESCH 
Een twintigtal mensen hebben zich aangemeld van 
de nieuwbouwwijk de Esch voor de avond van 23 
september in het dienstgebouw. De avond begint om 
20.00 uur. Het plan is om in gesprek te gaan over 
onze ideeën en verwachtingen van de kerk. Het gaat 
tegelijkertijd om een stukje kennismaking. Zo zullen 
ook de beide pastorale medewerksters aanwezig zijn 
van die wijk: Hanneke ter Hofte en Linie Welmer. Wie 

zich niet had opgegeven, maar wel interesse heeft, is 
welkom. 
 
KONIJNENPLAAG  
Na terugkeer van vakantie merkten we dat de konij-
nen in onze buurt niet stil hebben gezeten. Om ver-
dere schade aan planten tegen te gaan zijn we bezig 
geweest met kippengaas en het aanbrengen van 
keien in uitgegraven kuilen op de erfscheiding. Nu 
maar hopen dat deze maatregelen voldoende zijn, 
zodat we nog de vruchten kunnen plukken van laat 
gepote sperziebonen. De rode en zwarte bessen, 
kruisbessen en morellen waren sowieso al aan onze 
neus voorbijgegaan, omdat we weg waren, toen deze 
rijp waren. Het betekent dit keer geen eigen gemaak-
te jam, maar volgend jaar beter.  
Helaas zijn drie merels dodelijk verstrikt geraakt in 
een net, waarmee we de bessenstruiken hadden af-
geschermd. Dat doen we volgend jaar anders. Het 
grasveld en verdroogde struiken zijn er intussen weer 
wat beter uit gaan zien door de regenval na weken 
van warmte en droogte. Deze regen is voor toeristen 
niet altijd even fijn, maar wie zijn inkomen haalt uit de 
landbouw is opgelucht met zulk een herstel van ge-
wassen. Dan besef je opnieuw hoezeer je afhankelijk 
blijft van weersomstandigheden. Dat maken ze in ex-
treme mate mee in Rusland, Pakistan en China. Dat 
is van een heel andere orde. Dan stelt een beetje 
schade aan planten of verlies van vruchtgebruik niet 
zo veel voor. Dan gaat het om overleven.  
De afhankelijkheid van het weer kwam kort geleden 
nog naar voren, toen een ouderling er aandacht voor 
vroeg in het consistoriegebed voorafgaand aan de 
kerkdienst. Zulke eyeopeners zijn goed en blijven 
nodig, omdat je zo gemakkelijk van je eigen situatie 
uitgaat. Laat ons dan met geopende ogen en oren 
door de wereld gaan, naar Gezang 479: 4.  

 
Met vriendelijke groeten, 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 
In juni 2009 trouwden Sander Woestenenk en Alies 
Hofstee met elkaar. Een jaar later werden ze verblijd 
met de komst van hun eerste kind: Nick Hendrik Wil-
lem. Wie hen wil bezoeken, moet naar de Oude Bor-
culoseweg 4 gaan, waar ze samen wonen. Nick is 
geboren op 3 augustus. We wensen hun een geluk-
kige tijd toe, onder de hoede van de Eeuwige.  
Ook Han Schorfhaar en zijn vrouw Helene Lang-
kamp-Ulderink wensen we zegen toe van de Aller-
hoogste, nu zij op 13 augustus vader en moeder zijn 
geworden van Kris. Ilse en Joeri hebben er een 
broertje en speelkameraad bij. Ze wonen aan de La-
renseweg 60a.  
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WIJ GEDENKEN 
Op 4 juli 2010 gleed Johanna Lammerdina Elkink - 
Straalman rustig en vredig uit dit leven. Bekend als 
Hanna van der Polle of Ha Hanna. 
Ze bereikte de gezegende leeftijd van 87 jaar. 
Tien dagen voor haar overlijden verhuisde ze nood-
gedwongen van de Anholtskamp naar verpleeghuis 
St. Elisabeth in Delden. 
Haar lichaam ging achteruit, maar haar geest bleef 
helder tot het laatst. 
Op 20 december 2000 overleed haar man Hendrik 
Elkink voor wie ze zo lang als het ging had gezorgd. 
Zichzelf volkomen wegcijferend. Zo draaide haar le-
ven om haar man en haar 4 dochters. 
Kort na de oorlog trouwden ze, Hendrik en Hanna en 
bouwden aan een goede toekomst. Ze verwezenlijk-
ten hun droom: een eigen boerderijtje op ‘n klein 
Domelaar. Hanna was een eenvoudige vrouw en een 
harde werker. 
Zij runde grotendeels het boerenbedrijfje en hield het 
huishouden draaiende. Ondanks ‘t vele werk kwam je 
bij Hanna altijd gelegen, de koffie was er altijd bruin. 
Ze hield van gezelligheid en mensen om haar heen. 
“As de leefde mer blif winnen, dan kump alles good”.  
De samenvatting van de woorden die we uit de Bijbel 
lazen: 
“Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt on-
wrikbaar vast. Streef naar rechtvaardigheid, geloof, 
liefde en vrede”.  
Woorden uit de brief van Timoteus, haar als belijde-
nistekst meegegeven. Zo namen we vrijdag 9 juli be-
droefd, maar dankbaar voor haar lange leven af-
scheid van een lieve moeder, oma en oudoma. 
 

Mineke Broekmate 
 
Na een periode waarin haar gezondheid steeds min-
der werd kwam er op 11 juli 2010 een einde aan het 
leven van Hendrika Gerritdina Rengerink-Wissink op 
de leeftijd van 90 jaar. 
Dika is geboren in de Achterhoek op “Meijers” als 
oudste dochter. Dika had een goed verstand en wilde 
graag leren. Ze is echter in een tijd geboren waarin 
dat voor een meisje niet gebruikelijk was. Daarom 
ging ze uit werken en trouwde op 9 juni 1943 met Jan 
Rengerink. Ze kwam op de boerderij wonen en wer-
ken aan de Stationsweg 28. Naast Jan en Dika be-
stond het huishouden in de oorlog uit de ouders van 
Jan, de buurman en ingekwartierde Duitsers. Er 
kwamen geen kinderen en daarom werd het huis-
houden op de boerderij steeds kleiner tot Jan en Dika 
samen overbleven. Het vee ging weg en Jan en Dika 
vroegen aan Henk en Anita Bolink bij hen in te trek-
ken en een deel van de boerderij te bewonen. Anita 
heeft altijd goed voor Jan en Dika gezorgd. Ook de 
buren Thea en Gerrit Meutstege waren altijd tot 
steun. Ruim 2 jaar geleden verhuisde Dika naar de 
Anholtskamp. Dika was gelovig tot het eind van haar 
leven maar met haar scherpe verstand had ze wel 
haar eigen vragen. Op haar eigen wijze heeft Dika 
aangegeven hoe de weg van haar leven was. Dika 
vond het goed en heeft op 11 juli afscheid genomen. 
Wij namen afscheid van Dika Rengerink-Wissink op 

15 juli in een samenzijn in het Dienstgebouw. Haar li-
chaam stonden we af aan de aarde op de Algemene 
Begraafplaats. 
Voor de schoonzus, mevr. Rengerink en voor de fa-
milie Bolink en Meutstege en voor allen die Dika mis-
sen, bidden we om de nabijheid van de Heer. 
 
Na een periode van ziek zijn en een verblijf van 2,5 
maand in het hospice “De Winde” in Deventer kwam 
er op 12 juli 2010 een einde aan het leven van Jo-
hanna Cornelia Rietveld - in ’t Veld. Zij werd 85 jaar. 
Joke Rietveld woonde, sinds het emeritaat van haar 
man, Ds. Rietveld, aan de burgemeester Korthals Al-
teslaan. In de gemeente van Markelo was Joke een 
bekend persoon, zowel tijdens de periode dat haar 
man hier predikant was, als na hun terugkeer naar 
Markelo. Joke Rietveld was pastoraal medewerker 
zolang haar krachten dat toelieten en eigenlijk nog 
langer. Veel leden van onze gemeente hebben goe-
de herinneringen aan Joke Rietveld. 
De kinderen omschreven het leven van hun moeder 
met de woorden:  
“Zij heeft een rijk en bewogen leven gekend. Daarin 
is zij dienstbaar en betrokken geweest. Dapper en 
moedig bleef zij tot het eind, in alles steeds gedragen 
door haar blijmoedig geloof.” 
Ook wij als gemeente herkennen Joke in deze woor-
den. De dankdienst voor het voltooide leven van Jo-
ke is gehouden op woensdag 28 juli in de Martinus-
kerk. In besloten kring hebben wij haar lichaam ter 
ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats. 
 
Wij bidden voor de kinderen en kleinkinderen van Jo-
ke, voor de zussen en verdere familie en voor allen 
die Joke missen en voor troost en moed en een blij-
moedig geloof. 
Van Joke nemen we afscheid met de woorden van 
Psalm 84 die ze zelf aan ons heeft aangereikt: 
 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer. 
Het huis waar Gij Uw naam en eer, 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om, 
te komen in Uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen, 
dan dat het juichend U ontmoet. 
Die leven zijt en leven doet. 

 
 
De kopij heb ik vóór mijn vakantie geschreven. De 
agenda voor september loopt al weer vol…. Het ge-
meenteleven neemt na de vakantie de gewone gang 
weer op. We hopen op een goede tijd samen, waarin 
we mooie en ook moeilijke momenten met elkaar 
kunnen delen en leven vanuit het vertrouwen dat er 
Eén is die naar ons omziet en voor ons zorgt. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid, 
 

Ds. Elly Nordt 
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Kerkrentmeesters 
 
De glazenier is al enige tijd bezig met de restauratie 
van de glas-in-lood panelen van de kerkramen. De 
werkzaamheden zullen tot half september duren. 
Alle plannen en tekeningen voor het aanpassen van 
het liturgisch centrum in de kerk zijn binnen. Deze 
zullen binnenkort met de commissie en het College 
van Kerkrentmeesters worden besproken. 
De definieve opbrengst van de Actie Kerkbalans is 
iets onder de € 200.000,00. Allen hartelijk dank. 
 

Protestantse Vrouwendienst 
 
In september beginnen de vergaderingen / samen-
komsten weer.  
Voor  de  Startzondag, 12  september, zijn  ook  wij  
(naast alle verenigingen, groepen e.d. ) gevraagd om 
medewerking te verlenen aan deze dienst. Noteert u 
deze datum vast! Het zou fijn zijn als we met velen 
kunnen meedoen.  
Nóg een datum om niet te vergeten: de najaarsver-
gadering hebben we gepland op dinsdag 21 sep-
tember. Ds. Elly Nordt komt ons die avond iets ver-
tellen over haar werk en vooral over Pastoraat. 
Zéér toepasselijk voor de Prot. Vrouwen Dienst! 
Ook hiervoor krijgt u t.z.t. een persoonlijke uitnodi-
ging. 
De commissieleden vragen we dinsdag 14 sep-
tember om 14.00 uur bij elkaar te komen in het 
Dienstgebouw. 
Tijd om even bij te praten en het een en ander voor 
te bereiden. 

 

Vorming en Toerusting 
 
CATECHESE EN GESPREKSGROEPEN  
Wie graag meer wil weten over het geloof of met an-
deren in gesprek wil over bepaalde onderwerpen kan 
zich daartoe opgeven bij een van de predikanten. Dit 
geldt voor tieners, net zo goed als ouderen of men-
sen ergens hier tussenin. Op de startzondag van 12 
september is er een prima gelegenheid om meer te 
weet te komen over al die groepen en activiteiten, die 
er al zijn in de gemeente. Ds. Dijkstra (tel. 361238, 
email: martends@wanadoo.nl) en ds. Nordt (tel. 
388892, email: nordt57@hetnet.nl). 
 
 

Jeugd- en jongerenwerk 
 

 
 
Wij hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft ge-
had. Helaas is het programma nog niet bekend, maar 
de data van de Jeugdclub voor het komende seizoen 

zijn wel bekend. Wat we de eerste avond gaan doen 
kun je zien op de posters op school. In het volgende 
kerkblad zal het programma komen te staan.  
 
OPROEPOPROEPOPROEPOPROEPOPROEP!!!!! 
 
Wij doen nog een dringende oproep voor leiding.  
Ben je een beetje creatief? Vind je het leuk om met 
kinderen te werken en heb je tijd en zin om 1 x per 
14 dagen van ± 18.00 uur tot ± 19.45 uur ons te ko-
men helpen, meld je dan aan bij één van onder-
staande personen: 
 
 Hettie Hollander  tel:  362351 
 Madieke Roeterdink tel:  362832 
 
Voor wie is de Jeugdclub bedoeld? Voor kinderen in 
de leeftijd van 6 tot 12 jaar. We hebben twee groe-
pen in de categorieën 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar.  
Het kan zijn dat we hier een wijziging in gaan aan-
brengen, maar dit ligt ook aan het aantal nieuwe kin-
deren die we binnen de Jeugdclub kunnen begroe-
ten. Het is dan de bedoeling dat we vanaf groep 7 
naar de oudste groep gaan.  
 
Waar:   Dienstgebouw 
Hoe laat?  18.30 uur tot 19.30 uur 
Onkosten:   € 1,00 per keer 
Wanneer:  Zie hieronder …….. 
 
16 sept 2010  13 jan 2011  
30 sept 2010  27 jan 2011  
14 okt  2010   10 feb 2011 
04 nov  2010  04 mrt 2011  
18 nov  2010  18 mrt 2011  
02 dec  2010  07 apr 2011 
16 dec  2010  28 apr 2011  

12 mei 2011 
26 mei 2011  

 09 juni 2011    
 
Groetjes Janet, Madieke, Dewi en Hettie 
 
 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL. 

 
Open kerkdagen 
Bezoekers van de open 
kerkdagen hebben kennis kunnen 
maken met een nieuwe lichting 
jonge kunstenaars. Een aantal 
kinderen van de Zondagsschool 
hadden elk in een vier- of zesluik 

een bekend Bijbelverhaal geschilderd. Zo kon men 
o.a. kennis maken met de Toren van Babel, de 
verloren zoon, Simson en Jona die opgeslokt werd 
door een grote walvis. 
Al met al was het een prachtig kleurrijk geheel 
geworden. Marloes, Marc, Ymke, Jari, Laura, Gijs, 
Maaike, Piet, Jet, Joep, heel erg bedankt voor jullie 
mooie kunstwerken! 

mailto:martends@wanadoo.nl�
mailto:nordt57@hetnet.nl�
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Het verhaal van Simson 
 
Startdag 
De Zondagsschool zal ook aanwezig zijn tijdens de 
startdagdienst op 12 september. Zo gaan de 
kinderen naar de dienst en kunt u na afloop zelf een 
kijkje nemen wat er allemaal zoal gebeurt tijdens het 
Zondagsschooluurtje. 
De eerste keer Zondagsschool is al een week eerder 
namelijk op 5 september. Iedereen tussen 4 en 12 
jaar is dan ook van harte welkom om een keertje te 
komen kijken. Dus kom gerust langs in Stokkum, 
Elsen of het Dienstgebouw. 
 

Tot dan! 
 

Algemeen  
  
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

 
De vakantie is voor de meesten van 
ons al weer voorbij en een ieder 
gaat bezig met haar werkzaamhe-
den. Ook is het voor de Hervormde 
Vrouwen Vereniging tijd om met vol-
le energie aan het nieuwe seizoen 

2010/2011 te beginnen. Dit seizoen viert de H.V.V. 
haar 65 jaar jubileum. Wij zullen aan dit jubileum 
vanaf september aandacht besteden. 
Maar zoals gewoonlijk beginnen wij met de fietstocht. 
 
Het bestuur nodigt haar leden en zij die wel een keer-
tje een kijkje willen nemen bij de H.V.V dan ook van 
harte uit om deel te nemen aan deze fietstocht op 
donderdag 9 september.  
Vanaf half 10 staat de koffie met iets lekkers klaar bij 
De Molen van Buursink, Stationsstraat 33 te Markelo. 
Vanaf de molen gaan we een rondje Markelo fietsen. 
Via allerlei wegen komen we bij “De HoestinkHof” 
waar we gaan lunchen. 
Onze laatste stop is bij “Toornsmit”aan de Goorse-
weg. Als u mee fietst, is het de bedoeling dat u zover 
als mogelijk de hele route fietst en onderweg niet af-
haakt. Opgave voor deze fietstocht kan bij: 
Leidy ter Haar tel: 0547 361733 
Het bestuur hoopt dat veel dames met ons meefiet-
sen.  
 
BLOEMENVERKOOPACTIE. 
Om het 65 jarig jubileum te kunnen vieren, gaan de 
dames van de Hervormde Vrouwen Vereniging op 

zaterdag 11 september de bij velen van u wel be-
kende bloem Kalanchoë in de gemeente Markelo 
verkopen. Vanaf 09.00 uur zullen de leden die mor-
gen bij u aan de bel staan. 
De H.V.V. hoopt dat de actie door uw toedoen een 
succes wordt, zodat op donderdag 16 december a.s. 
de hele Markelose bevolking van het optreden van 
een bekend koor kan genieten. 
 

 
Infoberichten  
Onderstaand vindt u een samenvatting van de recent 
door de landelijke NBG uitgegeven Infoberichten. 
Voor informatie betreffende de uitgebreide versie ge-
lieve u contact op te nemen met de voorzitter van de 
werkgroep, mevr. D. Rozendom-Goorhuis, tel. 
362171. 
 
Samenvatting 
Bijbel10daagse 2010 - Bijbelquizzen van Peins tot 
Nommer Een. Tijdens de Bijbel10daagse 2010 kun-
nen mensen van Peins in Friesland tot Nommer Een 
in Zeeland, het hoofd breken over lastige en leuke 
vragen rondom de Bijbel en het Bijbelwerk. 
 
NBG geeft jongeren een Bijbel. De 22-jarige Elton 
moet een straf van 30 dagen uitzitten in een Jeugd-
instelling voor “iets waar hij niet trots op is”. Met ne-
gen andere jongeren heeft Elton een jongeren-Bijbel 
van het Nederlands Bijbelgenootschap ontvangen. 
 
Bijbel in Sranan Tongo. In Suriname is de officiële 
taal Nederlands. Maar dat wil niet zeggen dat Neder-
lands ook het meest wordt gesproken of het best 
wordt begrepen. Nee, de meest gesproken taal is 
Sranan Tongo. Sranan Tongo is ontstaan uit een 
groot aantal Afrikaanse talen. Het is de taal van thuis 
en van de straat. 
 
Tentoonstelling: Wonder boven Wonder. Vanaf 2 ok-
tober 2010 tot 30 januari 2011 is in het Bijbels Muse-
um in Amsterdam de tentoonstelling Wonder boven 
Wonder– Outsiderkunst en Bijbelverhalen te zien. De 
tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking 
met het Nederlands Bijbelgenootschap. 
 
De Bijbel in slechts 459 talen vertaald. Er worden 
ongeveer 6500 talen in de wereld gesproken. Maar in 
slechts 459 talen bestaat er een complete Bijbelver-
taling. Dat betekent dat veel Christenen de Bijbel 
moeten lezen in een taal die niet ‘de taal van hun 
hart' is. 
 
Het ware geloof? in Dordrecht. De komende jaren 
werkt Erfgoedcentrum DiEP intensief samen met het 
museum Catharijneconvent in Utrecht om verschil-
lende aspecten te tonen uit de grote collectie voor-
werpen van het Catharijneconvent die te maken heb-
ben met de geschiedenis van de Reformatie.  
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Bijbel als e-book in online winkel. De Bijbel is nu ook 
als digitaal boek via internet te koop. Het e-book is 
speciaal geschikt voor digitale lezers als de e-reader, 
iPad of iPhone. Webwinkel Yssa.nl biedt de Bijbel als 
eerste legaal in digitale vorm aan.  
 
Bijbel10daagse 2010 – Bijbelquizzen, van Peins 
tot Nommer Een 
Tijdens de Bijbel10daagse 2010 kunnen mensen van 
Peins in Friesland tot Nommer Een in Zeeland het 
hoofd breken over lastige en leuke vragen rondom de 
Bijbel en het Bijbelwerk. Op maandagavond 1 no-
vember worden namelijk in het hele land Bijbelquiz-
zen georganiseerd.  
“In de afgelopen jaren is gebleken dat de Bijbelquiz 
het meest populaire onderdeel van de Bij-
bel10daagse is. Om die reden zetten wij tijdens de 
komende Bijbel10daagse sterk in op het organiseren 
van quizzen. In de hoop en verwachting dat er in heel 
Nederland quizavonden rondom de Bijbel worden 
georganiseerd”, aldus Lydia van der Meer - Boer, co-
ordinator bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelge-
nootschap. 
 
Op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap is 
een draaiboek te vinden hoe zo’n avond georgani-
seerd kan worden. Het Bijbelgenootschap verzorgt 
de dvd met de quiz er op. Lydia: “Iedereen mag een 
quiz organiseren. Graag zelfs! We hopen echt dat er 
een golf van Bijbelquizzen door het land gaat op 1 
november.” 
 
De Bijbel10daagse vindt dit jaar plaats van vrijdag 29 
oktober tot en met zondag 7 november. Het thema is: 
‘Toekomst’. “We hebben voor dit thema gekozen, 
omdat we mensen bewust willen maken van de toe-
komst van de Bijbel en het Bijbelwerk. We hopen dat 
mensen ons blijven steunen, zodat we de Bijbel kun-
nen blijven vertalen en verspreiden. Daarnaast, en 
dat is misschien nog wel belangrijker, herinnert dit 
thema ons ook aan het Bijbels toekomstperspectief. 
Een mooie belofte”, aldus Lydia. 
 
Op zondag 31 oktober vindt de Bijbelzondag plaats. 
Ook deze dag staat in het teken van het thema ‘Toe-
komst’. De Bijbelteksten die op het leesrooster staan, 
gaan over de toekomst van Abraham en Zacheüs. Ui-
teraard hoopt het NBG dat zoveel mogelijk kerken 
aandacht besteden aan de Nationale Bijbelzondag. 
Dit kan zowel inhoudelijk als tijdens de collecte. Ook 
hier stelt het NBG materiaal voor beschikbaar. 
 

Werkgroep NBG Markelo 
  

 
zondag 5 september Deuteronomium 30:11-

 maandag 6 september Deuteronomium 31:1-8 
dinsdag 7 september Jeremia 11:1-8 
woensdag 8 september Jeremia 11:9-17 
donderdag 9 september Jeremia 12:1-6 

vrijdag 10 september Jeremia 12:7-13 
zaterdag 11 september Jeremia 12:14-17 
zondag 12 september Lucas 15:1-10 
maandag 13 september Lucas 15:11-32 
dinsdag 14 september Efeziërs 1:1-6  
woensdag 15 september Efeziërs 1:7-14 
donderdag 16 september Efeziërs 1:15-23 
vrijdag 17 september Efeziërs 2:1-10 
zaterdag 18 september Efeziërs 2:11-22 
zondag 19 september Efeziërs 3:1-13  
maandag 20 september Efeziërs 3:14-20 
dinsdag 21 september Lucas 16:1-9 
woensdag 22 september Lucas 16:10-18 
donderdag 23 september Baruch 1:1-9 of 

  vrijdag 24 september Baruch 1:10-22 of 
  zaterdag 25 september Baruch 2:1-10 of 
  zondag 26 september Baruch 2:11-26 of 
  maandag 27 september Baruch 2:27-35 of 
  dinsdag 28 september Baruch 3:1-8 of 

   woensdag 29 september Efeziërs 4:1-6 
donderdag 30 september Efeziërs 4:7-16 
vrijdag 1 oktober Efeziërs 4:17-24 
zaterdag 2 oktober Lucas 16:19-31 
zondag 3 oktober Lucas 17:1-10 
maandag 4 oktober Baruch 3:9-23 of 

  dinsdag 5 oktober Baruch 3:24-31 of 
  woensdag 6 oktober Baruch 3:32-4:4 of 
   

MARKELO’S KERKKOOR 
In Memoriam. 
Op 13 juli bereikte ons het bericht dat mevr. Joke 
Rietveld - in ‘t Veld was overleden. 
Joke was van 1986 tot heden lid van het Markelo’s 
Kerkkoor. 
Zolang het nog enigszins mogelijk was bleef ze ko-
men op de repetitieavond. Ze zong niet alleen bij ons 
koor maar droeg ook mooie gedichten voor bij diver-
se gelegenheden waaraan het Kerkkoor medewer-
king verleende. 
Wij gedenken Joke in dankbaarheid. 
 
CSURGÓ:  
Het is de Hongaarse gemeente in Csurgó niet gelukt 
om voldoende mensen te vinden voor een bezoek in 
augustus aan onze kerk. Sommigen hadden al 
andere plannen vastgelegd. Anderen waren druk met 
de aanstaande verkiezingen voor een nieuwe 
burgemeester. Hopelijk lukt het wel in 2011.  
Tijdens onze vakantie zijn we in Hongarije geweest, 
waar we een doopdienst hebben bijgewoond in Al-
sok. We spraken daar met het predikantenechtpaar 
László en Judit Szászfalvi, van wie we de groeten 
mochten overbrengen. In dat gesprek zei hij op een 
bepaald moment, dat Markelo niet dichtbij ligt. Met 
deze uitspraak is ongetwijfeld een andere factor aan-
geduid, die van invloed is op de wederzijdse contac-
ten: dat er een afstand is te overbruggen van 1300 
kilometer. Tijdens ons bezoek kwam verder naar vo-
ren, dat burgerlijke gemeenten wel allerlei plannen 
hebben, maar niet beschikken over voldoende geld. 
Dat vraagt om een economisch herstel en een daar-
toe gericht beleid. Mag ik er uw gebed aan toevoe-
gen? MD 
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OPEN KERK DAGEN 

Jammer/fijn voor de één en gelukkig voor een ander 
kunnen we weer terug zien op zes geslaagde Open 
Kerkdagen met als thema “Creativiteit in de kerk”.  
En dat allemaal dankzij de inzet en medewerking van 
velen! 
In de hoop niemand te vergeten, toch maar even een 
opsomming:  

schildersclub “Transparant” met 8 mooie schil-
derijen met als thema de Schepping,  
de Zondagsschoolkinderen met ingekleurde 
platen van Bijbelse verhalen,  
de hr. Dunnewind met kunstig houtsnijwerk,  
mevr. Matthijssen met kunstig gevormd glas-
werk,  
de verzorgde stand van het N.B.G.,  
het orgelspel door vaste- en gastorganisten,  
de koster en kosterhulpen met koffie,  
maaksters van de prachtige symbolische 
bloemschikkingen, 
gastheren en gastdames, 
Henk Jansen met cake en koek,  
de handwerkgroep en allen die dingen hebben 
gemaakt voor de verkoop, 
en niet te vergeten de boekenverkopers/sters. 

U allemaal ontzettend bedankt voor het welslagen 
van deze dagen.!!! 
Open kerkdagen: een mooie manier om samen, ook 
als kerk, zichtbaar aanwezig te zijn binnen de Marke-
lose gemeenschap. 
Oh ja, de opbrengst was +/- € 2350. 

Mocht u om wat voor reden dan ook niet in de kerk 
zijn geweest tijdens de Open Kerkdagen dan kunt u 
op de website van de kerk alsnog een indruk krijgen. 
(zie http://www.pkn-markelo.nl) 
Volgend jaar hopen we voor de 25e keer de Open 
kerkdagen te houden. Reken daar maar vast op.  
Wat betreft het thema houden we nog even radiostil-
te (is erg in op dit moment van schrijven.)  
  
 Een dankbare Open kerk commissie. 

 
 
ROMMELMARKT 2010 
Zaterdag 18 september is iedereen weer van 
10.00 tot 14.00 uur welkom op het Kerkplein voor 
de jaarlijkse Rommelmarkt/Fancy Fair. 
Niet alleen is er een rommelmarkt met o.a. boeken, 
maar ook zijn er oliebollen, broodjes hamburger en 
bloemstukjes te koop. Deze keer is er ook een ver-
loting. Op het terras staat de koffie/thee of voor de 
kinderen frisdrank te wachten. 
 
Voor de boekenmarkt kunnen wij nog 2e hands 
boeken gebruiken. Vooral kinderboeken, maar we 
merken ook dat er vraag is naar boeken van Marke-
lo of Twente en boeken in dialect. Inleveren kan in 
het Dienstgebouw.  
 
Op dit moment komen zijn al aardig wat spullen 
binnen gekomen maar er kan altijd nog meer bij. 
 
Voor het gemak gaan we er van uit, dat de 
meeste mensen, die vorig jaar geholpen 
hebben, vast wel weer willen helpen. Daarom 
hebben we een lijst opgehangen in het 
Dienstgebouw waarop u zelf even kunt aangeven of 
u weer wilt / kunt helpen en waar uw voorkeur naar 
uitgaat. (Als u al hebt toegezegd te zullen helpen 
dan hoeft dat natuurlijk niet meer.)  
Staat uw naam er niet bij, wilt u dan uw naam onder 
aan de lijst toevoegen? 
Even bellen kan natuurlijk ook naar één van 
onderstaande nummers. 
We hopen (zoals meestal) op mooi weer en heel 
veel medewerkers (zoals gebruikelijk), zodat we 
dan kunnen rekenen op een fijne dag en een mooie 
opbrengst. 
 
Voor het ophalen van uw spullen voor de 
rommelmarkt is 3 september de laatste 
gelegenheid!  
Bel naar één van onderstaande telefoonnummers.  

Henk Eggink     tel. 363088 
Frits van Zwol   tel. 362652  
Bram de Boer   tel. 362259 

 

 
Steunen van Kerk in Actie 
Geregeld wordt ZWO de vraag voorgelegd, waarom 
we alleen maar voor Kerk in Actie collecteren en niet 
voor andere goede doelen. Er zijn heel veel goede 
doelen en wij gunnen ze allemaal succes, maar Kerk 
in Actie is van onze kerk en opgericht om onze part-
nerkerken overzee te ondersteunen. Deze kerken 
zijn ook diaconaal actief en willen ook het evangelie 
verkondigen, maar hebben daar onvoldoende geld 
voor. Dus helpen wij hen. 
. 

http://www.pkn-markelo.nl/�
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In de meest gruwelijke omstandigheden kan er 
hoop zijn. 

 
Dat bewees de schrijfactieactie die ZWO in 2009 
heeft gehouden onder het motto: Stop Geweld Tegen 
Vrouwen.  

 

 
 
U hielp daaraan mee door brieven te versturen. 
Speciaal voor de Congolese actievoerders, die de 
mensenrechten verdedigden en zich niet neerlegden 
bij het verstoten van verkrachte vrouwen, zijn er pag-
nes gemaakt. (Pagnes zijn bedrukte stoffen, soms 
met een boodschap, zoals in Congo veel worden ge-
bruikt om actie te voeren tegen onrecht).  
Vrouwen maakten hier gewaden en tassen van en 
droegen die tijdens demonstraties en bijeenkomsten. 
Deze campagne sloeg aan in Congo en deze men-
senrechtenverdedigers bedanken u daar hartelijk 
voor: ”Jullie steunden duizenden vrouwen die zonder 
hoop waren en nu voor zichzelf durven opkomen”.  
 
Op de rommelmarkt van 18 september staat ook 
de ZWO met een kraampje, bijgestaan door de 
Stichting Theo de Wit en het waterproject 71 % van 
Marti Pluygers (ontstaan uit het HBO-schoolproject 
minionderneming). 

Er zijn diverse artikelen uit Sri 
Lanka te koop. 
Daarnaast heeft de “Stichting 71%” 
waterflesjes laten maken, waarvan 
de opbrengst volledig ten goede 
komt aan een school-water-projekt 
in Tanzania. De flesjes zijn te koop 
voor € 1,- Een betere toekomst 
later, begint met water. 
Niet alleen geld voor onszelf, maar 
juist voor anderen. Geven vanuit 
ons hart!  
Wij hopen dat u onze ideeën 
ondersteunt en bovengenoemde 
goede doelen wilt steunen met een 
gift. 

 
 
Op de kraam staat ook een giftendoos voor de 
slachtoffers van de ramp in Pakistan 

 
 
Giften van 26 mei t/m 24 aug.2010 
College van Kerkrentmeesters: 
BvB. 100,00 / H.M. 10,00 / Z-S. 5,00 / E. 5,00 / S. 
20,00 / D. 10,00 / D.vdV. 10,00 / L. 5,00 /  
P-dV. 20,00 / n.n. 20,00 / R-H. 20,00 / B. 10,00 /  
GS. 10,00 / S-S. 20,00 / U. 10,00 / K-L. 5,00 / 
A.N.D. 10,00 / S-S. 10,00 / H. 10,00 / L. 10,00 /  
H.S. 10,00 / W-C 50,00 / SP. 20,00 / U. 20,00 /  
K-K. 10,00 / M. 50,00 /  
Verjaardagsfonds: 
W. 10,00 / W-V. 10,00 / M. 10,00 / T. 20,00 /  
P. 100,00 / M. 10,00 / L-W. 10,00 / S. 5,00 /  
DK 10,00 / S-N. 5,00 / via acc.giro’s  €. 1.087,50 . 
Diakonie alg. P-H. 10,00  
Bloemen:  B. 10,00 / I. 20,00 / S-S. 10,00 /  
n.n. 10,00 / H. 20,00 / Z-O. 10,00 / K-M. 10,00 /  
S. 5,00 / W-R. 10,00 / S. 10,00 / W-K. 10,00 /  
K. 10,00 / O. 10,00 / K. 10,00 / R. 10,00 / W. 5,00 /  
L. 10,00  J-S. 5,00 / L. 10,00 / N. 5,00 / K-tB. 10,00 / 
H. 10,00 / S. 10,00 / H. 10,00  
 
Collecten: t/m 22 aug. 2010 
Datum CvK Diac Eindc. Doel 
28 mei      99,35 Diakonie (A’kamp) 
30 mei 54,19 54,18 113,25 CvK: Zondagsschool 
6 juni 48,56 48,56 117,80 Diakonie 
13 juni 52,03 52,02 114,25 Cvk 
20 juni 36,57 36,56 90,30 CvK 
20 juni 24,22 24,22 52,00    CvK. (Stokkum) 
25 juni   76,35    Diakonie A’kamp 
27 juni 88,51 88,50 164,70    Diakonie 
04 juli 58,47 58,47 121,20    Cvk. 
11 juli 51,60 51,60 116,70    Themadienst Koele 
18 juli 56,70 56,70 96,72    Diakonie 

25 juli 59,27 59,26 136,56    Diak. Sensoor 
telf.hulpdienst 

30 juli   88,20 Diakonie A’kamp 
01 aug 38,05 38,05 77,35    CvK. 
08 aug 64,23 64,22 137,35    Diak.plaatselijk werk 
15 aug 39,71 39,71 201,27    Diak. Pakistan 
20 aug   77,95    Diakonie A’kamp 
22 aug 44,22 44,22 119,80    ZWO.theol.opl.Libanon 
 
 

ZALENVERHUUR 
   Waar? Dienstgebouw 
   Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten / 

workshops 
  Aantal 5 tot 150 personen 
    Info Jeroen Noltus Tel. 363890 
    Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl 
 

mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl�
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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 
 

 
 
18 – 26 september 
 
Buurten voor Vrede is het motto van de Vredesweek 
2010, georganiseerd door IKV Pax Christi. 
Gewoon over de heg heen, op het plein, bij de 
school, in of bij de winkel of in de kerk. Met elkaar 
praten over hoe we ons thuis kunnen voelen in Mar-
kelo, samen!  
Er zijn bedreigingen voor het vreedzaam samenle-
ven, in de vorm van vijandigheid tegenover grote 
groepen burgers, denk aan de islamofobie. De kerk 
mag en kan dan juist een bruggenbouwer zijn, een 
vredestichter. 
Zullen wij als kerkmensen ons dan niet laten opslui-
ten in angst en vrees voor de ander, maar juist aan-
dacht geven aan onze eigen woonomgeving? 
Zou meer aandacht voor het positieve niet een goed 
tegengif zijn tegen het venijn dat velen in het politieke 
en publieke debat injecteren? Elkaar vertellen wat de 
kerk zoal aan blijde dingen doet? 
De kerk doet al veel in de vorm van een huiskamer 
op donderdagmorgen, het bezoeken van mensen die 
het moeilijk hebben en veel stille daden, maar mis-
schien is het wel eens goed om deze week er eens 
extra aan te denken. 

Tineke Zomer 
 
Waarom een cursus Theologische 
Vorming Gemeenteleden (TVG) 
volgen. 
 
“De TVG cursus is voor mij een erg 

motiverende en inspirerende cursus. 
De uitleg van achtergronden en verhaallijnen in de 
Bijbelverhalen hebben mij inzicht gegeven in hoe je 
de Bijbel kunt lezen en beter kunt begrijpen. 
De gesprekken over pastoraat en liturgie vind ik erg 
boeiend. 
Zelf veel werkzaam in het vrijwilligerswerk binnen de 
kerk vind ik het heel prettig, leerzaam en stimulerend 
om met de docent en cursisten in gesprek te gaan, 
om te ontdekken hoe waardevol het is om je in te zet-
ten voor het pastoraat.  
Vakken als ethiek, spiritualiteit en filosofie waren voor 
mij nieuw. 
En nu, na twee cursusjaren gevolgd te hebben, is 
mijn blik verruimd en heb ik belangstelling en interes-
se voor veel zaken gekregen, die daarvoor vaak 
langs mij heen gingen. 

Al met al vind ik het erg de moeite waard om deze 
cursus te volgen en begin ik in september met veel 
plezier aan mijn derde jaar.”, aldus Riek Klumpers. 
Van harte welkom in het eerste jaar. 
De cursus TVG begint dit jaar op dinsdag, 28 sept. 
a.s. om 19.30 in de Apostel Thomaskerk, Thomas de 
Keijserstraat 20 Enschede. 
U kunt zich opgeven, liefst per email, bij mw. ds. M. 
Schepers, cursusleider.  
Emailadres: m.schepersvanderpoll@zonnet.nl  
Opgave is ook mogelijk bij mw. L. van Veldhoven, 
docent TVG,  tel. 053 4359334 of mw. Y. Hoeben, 
docent TVG, tel. 053 4320659.  
Informatie kunt u ook op deze adressen vragen. 
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