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MARTINUSKERK

ZIEN EN GEZIEN WORDEN
De titel van deze meditatie ontleen ik aan het opschrift boven een winkel in het dorp. Om goed te
kunnen zien en rond te lopen met een passend montuur, ben je daar op het goede adres. Zo versta ik de
tekst: ‘voor zien en gezien worden’. Het zal duidelijk
zijn dat ik het hier heb over de plaatselijke opticien.
Het is een adres waar velen hun weg hebben gevonden voor oogmeting, advisering en aanschaf van contactlenzen of bril. Zelfs voor gehoorapparatuur kun je
daar terecht. Erg gemakkelijk zo vlak in de buurt.

Hem interesseert, heeft te maken met een levend
persoon! Mensen hebben Hem na zijn sterven gezien. Als eerste enkele vrouwen, die van plan waren
om zijn dode lichaam te balsemen. Maar het zijn volgens betrouwbare overlevering meer dan 500 mannen en vrouwen geworden, van wie de meeste rond
50 na Christus nog in leven waren (volgens 1
Corinthiërs 15: 6).
Ook nu willen sommigen wel eens iets zien van boven. Een teken van God. Een bevestiging dat Jezus
werkelijk betrokken is op ons leven. In de veelheid
aan vragen, in de zorgen
van de dag, zoekt men
naar een stuk houvast en
zekerheid. Verlichting van
een last, die hen alleen te
zwaar is. Waarvoor ze ook
bij anderen geen bevredigende hulp ontvangen.
Maar ook nu zijn er die
kunnen bevestigen dat ze
die aanwezigheid en nabijheid van God hebben ervaren.

Zolang ik me met mijn huidige
bril nog red, stel ik een bezoek uit, maar eigenlijk ben ik
toe aan dubbelfocus glazen.
Een zelfde houding van uitstellen kunnen sommigen
naar God toe hebben. Dan
vinden ze het nog niet zo nodig om contact te zoeken met
een goddelijk wezen. Dan
voelen ze geen behoefte om
zich hiermee bezig te houden. Dan zul je ook niet snel
een filiaal van de kerk binnenstappen voor uitleg over
de bijbel of een predikant of
pastor benaderen met persoonlijke vragen.

Je stort je hart niet tevergeefs uit voor Hem. Hij
heeft oog voor onze omstandigheden en weet wat
er in ons omgaat. Hij zet
ons op het goede spoor en
is tot hulp bereid. Die
boodschap klinkt door de
hele bijbel heen. Dan zal het nu niet ineens anders
zijn, toch? Mogen velen deze vorm van bondgenootschap zien en ervaren. Zodat ze ontdekken dat we
werkelijk worden gezien. Het is wel zaak om de goede bril op te zetten. Maar wat een wonder, wanneer
zoiets je ineens overkomt! Dan past een lied van
Huub Oosterhuis: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’.MD

Toch zijn er genoeg die hun
weg zoeken in het brede religieuze spectrum. Het aanbod
is groot. Komen ze dan steeds terecht bij de Ene, van
wie deze wereld is, zonder wie wij niet kunnen bestaan? Was het maar zo. Dan zouden ze ontdekken
wat geloof in de God van Israël voor hen kan betekenen en welke rol Jezus speelt in de geschiedenis en
ons persoonlijk leven. Het verhaal van zijn geboorte
in een stal roept de warme sfeer op van Kerst met
gezelligheid, ontspanning en vrije dagen. Goed zijn
voor een ander en zoeken naar vrede en herstel van
banden. Dat spreekt de meesten wel aan. Maar wanneer het gaat over een bestaan voorbij de dood, dan
komen er vragen en lopen mensen minder hard naar
binnen.

Paasontbijt
Eerste Paasdag 09.00 uur
in het dienstgebouw

In deze tijd staan we als gemeente stil bij de kruisdood van Jezus en zijn opstanding. De verschijningen aan zijn volgelingen na zijn dood. Wie zich voor
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weer het andere. Om het vol te houden hebben we
woorden van hoop en toekomst nodig. En tijd van stilte en nadenken.

Kerkdiensten
Zondag 10 april Martinuskerk
10.00 uur Ds. J. Eertink uit Rijssen
Eindcollecte: CvK

Dit jaar willen we in de Stille Week elke dag bijeen
komen in de kerk om ons te bezinnen op het lijden van Christus en wat dat voor ons kan betekenen.
Op Maandag 18 april, dinsdag 19 april en woensdag
20 april doen we dat om 19.30 uur (vóór de repetitie
van kerkkoor en gospelkoor uit) met een korte
vesper. We zingen het lied “Ik wil mij gaan vertroosten in Jezus’ lijden groot”. We horen één van de lijdensaankondigingen uit het Evangelie van Mattheüs,
gevolgd door stilte en een gedicht. De vesper sluiten
we af met een lied en een zegenbede.

Zondag 17 april Martinuskerk Palmzondag
10.00 u
Ds. E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie-Kerk in Actie Totaal
Maandag-, dinsdag- en woensdagavond (18,19 en
20 april) Vesper in de Martinuskerk
19.30 uur Ds. E. Nordt en ds. M. Dijkstra
in samenwerking met ZWO
Donderdag 21 april Martinuskerk
Witte donderdag H. Avondmaal (zittend)
20.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie- Alg. middelen

Witte Donderdag: Hoe kun je in bedreigende omstandigheden vieren dat God bevrijdt? Of is het juist
dit oeroude credo van Israël dat je tot een loflied
brengt? Op 21 april zullen we bij deze vraag stilstaan,
wanneer we de laatste maaltijd van Jezus met zijn
leerlingen vieren. Evangelie: Mattheüs 27: 17-30.

Vrijdag 22 april Goede Vrijdag
Anholtskamp H. Avondmaal
16.00 uur Ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie

Goede Vrijdag, Anholtskamp: Om 16.00 uur begint
een avondmaalsviering in de grote zaal van de Anholtskamp ter gedachtenis van het leven en sterven
van Jezus. Wie op zich in laat werken welke weg Jezus is gegaan, wordt stil. Lezing: Jes. 53: 1-7.
Goede Vrijdag (Martinuskerk) We willen in de dienst
stil staan bij het kruisdragen van Jezus en wat dat
voor ons betekent.

Martinuskerk
20.00 uur Ds. E. Nordt
Zaterdag 23 april Martinuskerk Paaswake
21.00 uur Ds. M. Dijkstra
Zondag 24 april
Paasontbijt in het dienstgebouw
09.00 uur Ds. E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie – kosten paasontbijt
e
Martinuskerk 1 Paasdag
10.30 uur Ds. E. Nordt
Eindcollecte: CvK
Met medewerking van het Kerkkoor

Stille Zaterdag: Op weg naar Pasen luisteren we hoe
God door de eeuwen heen trouw is aan zijn verbond
met Israël en de volkeren. Enkele kleinere schilderijen illustreren het thema van donker en licht. De
nieuwe paaskaars wordt aangestoken. De viering
begint om 21.00 uur.

Eerste Paasdag: Aan de dienst op Paasmorgen
wordt medewerking verleend door het kerkkoor. De
jubel zal klinken om de Heer, die niet dood is maar
leeft en ook voor ons is opgestaan.
“De toekomst van de Heer is daar….”.
Dat we er met elkaar een feestelijke dienst van mogen maken.

Zondag 1 mei Martinuskerk
10.00 uur Ds. van Doorn uit Almen
Eindcollecte: CvK
Vrijdag 6 mei Anholtskamp
19.00 uur Ds. E. Nordt
Collecte: Diaconie

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Zondag 8 mei Martinuskerk
10.00 uur Ds. E. Nordt
Eindcollecte: Diac.& CvK -Missionair werk
ds. Plaisier

Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor
de allerkleinsten en kinder-nevendienst. De zondagsschool is ook in het Dienstgebouw voor kinderen van
4 t/m 12 jaar. Gelijktijdig met het dorp is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.

BIJ DE DIENSTEN
Op 17 april staan we stil bij de intocht van Jezus in
Jeruzalem in de dienst op Palmpasen. Deze Palmzondag is een dienst met twee gezichten. Aan de ene
kant de vreugde om het binnenrijden op de ezel door
Jezus in de stad Jeruzalem en aan de andere kant
het begin van de stille week. Maar zo is immers ook
het leven. Het leven heeft altijd twee gezichten:
vreugde en verdriet, soms overheerst het ene en dan

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!
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JEUGDKERK

Met een van haar geliefde liederen namen we in de
Tasca afscheid van Egberdina Aaltjen (Dina) Hendriksen-Vruggink: ‘Veilig in Jezus’ armen’. Dit lied had
zij vorig jaar gebruikt bij het sterfbed van haar jongste
zoon. Deze werd niet ouder dan 61 jaar; toen zij op
11 maart stierf, was ze 93. Dina was van Holten en
groeide op in een groot gezin. Toen zij aan het werk
kwam bij een jonge weduwnaar, raakte ze bevriend
met postbode Herman Hendriksen. In de oorlog
trouwden ze en kwam zij bij hem aan de Rijssenseweg 2 te wonen. Een dag later werd hij te werk gesteld in Duitsland! Maar binnen een jaar wist hij te
ontsnappen en terug te keren. Bertha werd geboren,
gevolgd door Evert, Reint Jan en Ina. Kenmerkend
voor Dina waren haar aanpassingsvermogen en opofferingsgezindheid. Ze was goed in naaien en mocht
graag handwerken. Geen wonder dat ze lid is geweest van de Zendingskrans. Ook bij het huisvrouwenorkest speelde zij haar partij mee, en ze zong bij
het Ouderenkoor. Naar de kinderen toe was ze geduldig, als oma gaf ze veel ruimte. Op latere leeftijd
ging ze nog op zwemles en behaalde het rijexamen.
In 2002 overleed haar man door ziekte. Vorig jaar
verhuisde ze naar de Anholtskamp, toen ook zij meer
met de gezondheid begon te kwakkelen. Vlak voor
haar einde was ze opgenomen in het ziekenhuis,
waar ze in vrede is ingeslapen.

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van
12 - 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
6 april: mannenclub in het Dienstgebouw, aanvang:
10.00 uur (leiding: ds. M. Dijkstra)
DOOPGELEGENHEID
De eerstvolgende doopdienst zal zijn op 29 mei. Wie
zijn/haar kind dan wil laten dopen kan contact opnemen met de voorganger in deze dienst ds. Elly Nordt.

Wijk Noord
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

HULP IN TEAM
In het vorige kerkblad is een
straatindeling gevoegd met bijbehorende leden van
het pastorale team. Ter aanvulling op deze lijst wil ik
noemen dat Janna Overbeek van de Loosboersstraat
13 al enkele jaren het bezoekwerk bij verjaardagen
en ziekte verricht in het begin van de Tolweg en de
Holterweg. Zij doet dit als contactpersoon en maakt
geen deel uit van het team van wijk Noord. Voor de
vacante straten zoeken we nog een vrijwillig(st)er.
Ten overvloede is vermeld dat Hanneke ter Hofte
pastoraal medewerkster is voor de even nummers
van De Wanne. Wie deze adressen wil vinden, mag
lang zoeken. Ze bestaan niet. Of de gemeente moet
alsnog bouwplannen hebben voor de wadi tussen
deze straat en De Hiele.

WIJ GEDENKEN
In memoriam Ida Alberdina van den Heuvel (19282011)
“Het is goed zo”
Op 7 maart maart is mevrouw van den Heuvel
overleden. Zij heeft op vele plekken in de wereld
gewoond: Zeist, Rhenen, Nieuw Guinea, Weesp,
Curaçao, Middelburg, Nieuw en St.Joostland en niet
te vergeten Markelo. Ze trok naar Markelo om in de
buurt van haar dochter Gera, schoonzoon Wim en
kleinkinderen Jordi en Annida te zijn. Een half jaar
geleden werd ze ernstig ziek en wist ze dat ze niet
meer lang te leven had. Er was meer zorg nodig en
zo verhuisde ze naar de Stoevelaar in Goor. Ze was
graag tussen de mensen en stelde bezoek erg op
prijs. Ze werd niet vergeten, er kwamen mensen
langs en ze ontving veel kaartjes waar ze van genoot.
Uiteindelijk ging haar gezondheid verder achteruit en
is ze tijdens haar slaap weggegleden. Op de kaart
stond “Het is goed zo”. Ze kon haar leven loslaten
want ze vertrouwde erop dat haar kinderen en
kleinkinderen het samen wel zouden redden en
hoopte dat God er voor haar zou zijn.
Ds. Annerie Snier
Geestelijk Verzorger Stoevelaar

VRIJGESTELD OM TE STUDEREN
Afgezien van inlezen van literatuur ter voorbereiding
op kerkenwerk en een driejarige cursus ben ik sinds
1995 niet gericht met studie bezig geweest. Hoewel
ik er eens in de vijf jaar wel recht op had. Intussen is
dit recht ook een verplichting geworden en maak ik
daar binnenkort gebruik van. Van 2 tot en met 29 mei
wil ik mijn kennis van het jodendom bijspijkeren. De
week ervoor ben ik vrij. Gedurende de gehele periode
neemt ds. Nordt voor mij waar.
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra
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bescheidenheid, tekort schieten. De naam van onze
God is echter - Ik zal er zijn, voor jou, altijd. Voor allen die het moeilijk hebben en troost en steun nodig
hebben door ingrijpende gebeurtenissen in het recente verleden of langer geleden vragen wij om de nabijheid van God in zijn Zoon Jezus, de Christus.

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

Ik wil u en jou een hele goede voorbereidingstijd op
het grote feest in de kerk - Pasen - toewensen. Dat
het Licht van Christus, het Licht van de opstanding in
ons leven, zal schijnen en ons uittilt boven alle vragen van de wereld van dit moment en ons tegelijk de
moed en de kracht geeft om voluit in deze wereld te
staan. Omdat wij mogen weten dat wij leven, de opgestane Heer tegemoet.

IN MEMORIAM
Op 3 maart 2011 kwam er na een periode van anderhalf jaar waarin haar gezondheid steeds verder afnam en ze steeds meer zorg van Aaltje en Gerrit en
Annie en Jan nodig had, een einde aan het leven van
Gerritdina Hermina Brinkmans. Bij de meesten beter
bekend als “Tante Dina”.
Bijna haar hele leven heeft Dina gewoond aan de Larenseweg 33 te Markelo. Door astmatische bronchitis
was Dina niet sterk en moeder zei altijd: dat kan Dina
niet. Haar gezondheid heeft het hele leven van Dina
bepaald. Ze is altijd thuis gebleven en nooit uit werken gegaan. Wel heeft ze zich verdienstelijk en onvergetelijk gemaakt bij velen door het naaiwerk dat ze
heeft gedaan. Ze was heel precies. Niet alleen in het
naaien, maar ook bij het werk in de tuin. De natuur
was voor tante Dina haar lust en haar leven. Verder
was Dina heel matig in alles en ze deed alles op haar
eigen manier. In het huis en binnen de familie had
tante Dina haar heel eigen plek. Deze plek is nu leeg.
Door haar broer en schoonzus, Gerrit en Aaltje
Brinkman en hun dochter en haar man Annie en Jan
ter Harmsel en hun kinderen wordt tante Dina erg
gemist. Het is heel fijn dat Aaltje en Annie zo voor
tante Dina hebben kunnen zorgen dat ze tot het laatst
thuis kon blijven.
In de afscheidsdienst op 8 maart in het Dienstgebouw
hebben we tante Dina herdacht voor onszelf en voor
God en woorden gelezen uit de Bijbel, die we bij het
laatste bezoek ook lazen, uit Mattheus 6. Hier zegt
Jezus ons dat wij ons geen zorgen hoeven te maken,
want God zorgt voor ons zoals Hij voor de vogels inde lucht en de bloemen op het veld zorgt. En voor
ons is het Koninkrijk van God weggelegd. In dat vertrouwen hebben we tante Dina te ruste gelegd in de
Aarde op de Algemene Begraafplaats en haar toevertrouwd aan de Heer onze God.
Wij bidden voor de familie Brinkmans- ter Harmsel
om de zorg en troost van de Heer onze God.

Een hartelijke groet, in verbondenheid,
Ds. Elly Nordt

Diaconie
COLLECTES.
Op 17 april is de eindcollecte bestemd voor Kerk in
Actie Totaal. Partnerorganisatie van Kerk in Actie in
Moldavié, - Moldavian Christian Aid -, ziet het als
haar missie om hulp te bieden aan alleenstaande of
zwangere tienermoeders uit kwetsbare gezinnen, die
in de problemen zijn gekomen. Zo hoopt de organisatie de jonge moeders en hun baby’s een goede start
te geven.
De eindcollecte van Witte donderdag 21 april besteed
de diaconie aan algemene middelen voor de diaconie.
Op 24 april is bij het Paasontbijt de collecte om de
onkosten voor het Paasontbijt te dekken .
Op 6 mei is de eindcollecte gezamenlijk voor diaconie
en kerkrentmeesters.
Bij het afscheid van ds. Plaisier als voorzitter PKN,
heeft hij als afscheidscadeau een gift gevraagd voor
missionairwerk in Nederland. De kerkenraad heeft
toen beslist om 3 jaar lang een collecte hiervoor te
houden.
De collecte van deze zondag wordt hiervoor besteed.
Bent u niet in de gelegenheid om deze diensten bij te
wonen, maar wilt u wel een gift geven voor deze doelen, dan kunt u die overmaken op bankrek. nr.
3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

In de afgelopen weken is er veel gebeurd in onze
gemeente. Gebeurtenissen die zelfs de krant hebben
gehaald en bij degenen die het is overkomen pijn en
verdriet hebben veroorzaakt. En gelukkig ook veel
welgemeende belangstelling van mensen om hen
heen. Als je veel verliest, ervaar je hoe goed het is
dat er mensen zijn die om je heen staan, mensen ook
die willen helpen als ze dat kunnen en mensen die er
alleen maar zijn met een woord of een gebaar. Hopelijk lukt het ons elkaar niet te vergeten, ook als de
nieuwswaarde van een gebeurtenis is afgenomen.
Hopelijk blijven we elkaar helpen, ook als de nood
van het eerste moment is verholpen. Want wij mensen zijn aan elkaar gegeven om er te zijn voor elkaar.
Wij kunnen daarin, bewust of onbewust, uit angst of

Jeugd- en jongerenwerk
OPROEPOPROEPOPROEPOPROEP!!!
Ben je creatief, vind je het leuk om met kinderen
te werken, maar heb je eigenlijk geen tijd of zin
om 1 x per 14 dagen van ± 18.00 uur tot ± 19.45
uur ons te komen helpen, doe het dan toch maar
en meld je aan bij:
Hettie Hollander
tel: 362351
Of bij één van de andere leidsters.
Het is echt leuk om met kinderen te werken!
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looft ook dit jaar weer iets heel speciaals te worden.
Wilt ook u ‘aanzitten’ aan dit paasontbijt, geef u dan
op bij één van de onderstaande personen:
Hettie Hollander
Wilma Kloots
Alies ten Hove

6 TOT 10 JAAR
(groep 3 t/m 6)
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:

Wanneer:
…..
07 april 2011
14 April 2011

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

Of schrijf uw naam op de lijst achter in de kerk.
Wij zorgen er dan voor dat er voor iedereen een
heerlijk eitje klaar staat!

Zie

Tot 1 paasdag!

e

hieronder

Zondagsschool Markelo

Spelen met spinnen
Pasen

Algemeen
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Groetjes Janet en Hettie

PAASVIERING

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook
een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe
meer ………………

Op woensdag 20 april is onze
jaarlijkse paasviering in het
dienstgebouw te Markelo.

10 TOT 12 JAAR
(groep 7 en 8)
Waar:
Hoe laat
Onkosten:
Wanneer:

07 april 2011
14 April 2011

tel. 362351
tel. 361641
tel. 363334

Deze avond beginnen wij gezamenlijk met een broodmaaltijd, die in het teken van
Pasen zal zijn.

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

Daarna zullen Wil Hein en Evelien van Gelder, beiden bestuursleden van de Liberaal Joodse Gemeente
Twente ons wat vertellen en uitleggen over de joodse
gebruiken.
Pesach, Joods Pasen, is het feest dat herinnert aan
de bevrijding van de joden uit de Egyptische slavernij.
De eerste twee avonden van het feest heten Seideravond.
Hoe lang duurt Pesach en wat mag wel en niet in deze week? Wat mogen joden wel eten in deze Pesach
week en wat gebeurt er op de Seideravond?

Papier-maché
Verder met papiermaché

Groetjes Madieke
VAN DE ZONDAGSSCHOOL.

Wij beginnen deze avond om 19.00 uur.
Wij hopen deze avond veel dames te mogen begroeten.

PAASONTBIJT
“Daar juicht een toon, daar klinkt
een stem”.
Het is niet meer zo ver weg: zone
dag 24 april is het 1 paasdag.
Traditiegetrouw zijn we die dag
vroeg uit de veren en houden we gezamenlijk een
paasontbijt in de grote zaal
van het dienst-gebouw.
Het paasontbijt is voor
iedereen toegankelijk en
begint om 9.00 uur.
We moeten nog even hard
aan het werk om de voorbereidingen allemaal op tijd
klaar te krijgen, maar het be-

PAASBLOEMSTUKJE.
Op woensdag 13
april gaan we een
Paasbloemstukje
maken bij de fam.
Ten Hove aan de
Welmersweg 3.
Op
de
verenigingsavond van 24
maart heeft een
voorbeeld gestaan,
dat door Dini Izaks
is gemaakt.
(de foto is een voorbeeld van een ander jaar)
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belgenootschap en via het NBG ook met het Witrussisch Bijbelgenootschap.

Ieder lid van de H.V.V. kan ’s morgens vanaf 09.30
uur of ’s middags vanaf 13.30 uur deelnemen aan het
maken van een bloemstukje.
Opgave is mogelijk tot donderdag 9 april bij:
Dini Izaks
tel: 0547 361811
of bij
Alies ten Hove
tel: 0547 363334.

Bij de bijbelgenootschappen is juist minder ervaring
op het gebied van humanitaire hulp. En in veel gevallen wordt bijbelverspreiding in ziekenhuizen of andere
medische instellingen alleen toegestaan als ook medische hulp wordt gegeven. Samenwerking tussen de
Stichting Kinderhulp en de bijbelgenootschappen
werkt bij deze actie dus zeer effectief. De instellingen
vullen elkaar aan.
De actie voor Wit-Rusland wordt gevoerd onder de
naam Echo voor Tsjernobyl. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft op zich genomen om daarvoor de
fondsen te werven en toegezegd om het geld dat op
deze actie binnenkomt te verdubbelen.

Vriendelijke groeten namens het bestuur H.V.V.

Echo voor Tsjernobyl
Op 26 april 2011 is het precies 25 jaar geleden dat
de ramp in Tsjernobyl plaatsvond. Rond die datum zal dat op vele manieren herdacht worden,
onder meer in een landelijke bijeenkomst op 23
april in Zwolle.
Voor deze herdenking is een comité opgericht:
Comité Tsjernobyl 25 jaar na dato. Bij de organisatie zijn ook de stichting Rusland Kinderhulp
(SRK) en het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) betrokken.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersoon werkgroep:
Dini Rozendom.

april 2011
Ester 9:20-28
Ester 9:29-10:3
2 Korintiërs 8:1-15
2 Korintiërs 8:16-24
2 Korintiërs 9:1-15
2 Korintiërs 10:1-11
2 Korintiërs 10:12-18
2 Korintiërs 11:1-15
2 Korintiërs 11:16-33
2 Korintiërs 12:1-13
2 Korintiërs 12:14-21
2 Korintiërs 13:1-13
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:27-2:11
Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30
Matteüs 26:1-16
Matteüs 26:17-56
Matteüs 26:57-27:61
Matteüs 27:62-66
1 ste Paasdag
Matteüs 28:1-20
ma.25 2 de Paasdag
Psalm 118:1-14
di. 26 Psalm 118:15-29
wo. 27 Genesis 1:1-23
do. 28 Genesis 1:24-2:4a
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma.11
di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za. 16
zo. 17
ma.18
di. 19
wo. 20
do. 21
vr. 22
za. 23
zo. 24

De activiteiten rond 26 april beperken zich niet tot uitsluitend 'herdenken' van de ramp. Ook anno 2011
hebben mensen nog dagelijks te maken met de gevolgen van de catastrofe. Daarom is het plan om een
speciale actie te voeren voor Wit-Rusland (dat door
de ramp het zwaarst is getroffen).
Het gaat dan om het verspreiden van bijbels en kinderbijbels in combinatie met humanitaire/medische
hulp.

vr. 29
za. 30

Samenwerking
Bij de Stichting Rusland Kinderhulp leefde al langer
de wens om naast humanitaire hulp ook iets te doen
aan bijbelverspreiding. De gevolgen van de ramp zijn
zeker niet alleen van medische aard. Ook in geestelijk opzicht is er grote behoefte aan steun. Echter met
'bijbelhulp' heeft de SRK weinig ervaring. Vandaar
dat er contact werd gelegd met het Nederlands Bij6

zo. 1
ma. 2

Genesis 2:4b-25
Psalm 81
mei 2011
Genesis 3:1-19
Genesis 3:20-4:16

di. 3
wo. 4

Genesis 4:17-26
Genesis 5:1-24

Feestvreugde
Volksvertegenwoordiger
Geven en ontvangen
Toezicht
Giftvraag
Mondeling of schriftelijk
Eer aan de Heer
Ironie
Voor het opscheppen
Sterkte gewenst?
Voorbereiding
Zelfbeproeving
Verlangen
Doelgericht
Eenheidsstreven
Inspanning
Meeleven
Tot elke prijs
Gevangen om te bevrijden
Goede Vrijdag
Veiligheidsmaatregel
Zoek en je zult vinden
Getuigenissen
Juichstemming
Dagwerk
Onze geschiedenis: dat
belooft wat!
Schaamteloos gelukkig
Liefdesverklaring
Gevallen
Het leven gaat (niet)
verder
Wie is de sterkste?
Leef-tijden

Om alles mooi te kunnen laten zien, zijn wij ook op
zoek naar speciale standaards, paspoppen of
etalagepoppen. Uiteraard te leen; u krijgt alles in
goede staat terug. Weet u iemand die mogelijk iets
heeft wat wij kunnen gebruiken: laat het ons weten.
Kunt u iets voor ons en de Markelose bevolking doen,
meldt u dan bij één van onderstaande personen.
Jacqueline Gootjes
tel. 362536
Diny Compagner
tel. 362140
Jo Jansen
tel. 364488
Hartelijk bedankt!
Ik wil iedereen bedanken die heeft meegedaan aan
de sponsoraktie van de Pelgrimstocht. Door de
verkoop van de sleutelbandjes, het organiseren van
de vastenmaaltijd door de ZWO en door giften van
gemeenteleden, vrienden en familie, is het gelukt het
door de organisatie van de Vastenactie gestelde
streefbedrag van € 750,- te halen en ook nog wat te
overschrijden.
De inheemse boeren op de Filippijnen zullen door
onze bijdragen weer wat licht zien in de moeilijke
situatie waarin ze moeten leven. Wij hopen dat met
dit geld ook voor hen het Licht van Pasen een beetje
zichtbaar wordt. Ik vind het mooi om te ervaren hoe
met een heleboel kleine bedragen toch dit grote
bedrag bijeen is gebracht. Nog eens hartelijke dank!

Prachtige
opbrengst
kaarten en postzegels
Duizenden
kaarten
en
postzegels gingen in 2010
door vele vrijwilligershanden.
Ze werden uitgezocht,
geselecteerd en verkocht.
De postzegel- en kaartenactie van Kerk in Actie
heeft in 2010 in totaal
€ 27.456 opgebracht.
De postzegels leverden daarvan € 9.760 op en de
kaarten maar liefst € 17.696. Geweldig.
Kerk in Actie bedankt iedereen die hieraan een
bijdrage heeft geleverd.

Pelgrimstocht van 7 tot en met 10 april 2011
Zoals u in het vorige kerkblad heb kunnen lezen, doe
ik van 7 t/m 10 april 2011 mee met de Pelgrimstocht,
een spirituele 4-daagse in Zuid-Limburg. Overdag
wandel ik met nog 100 deelnemers een route van 20
kilometer. ‘s Avonds is er een workshop, een lezing
en een debat met Hella van der Wijst.
Via de website van de kerk - www.pkn-markelo.nl wil ik u deelgenoot maken van gedachten, gesprekken, teksten en beelden die ik onderweg tegenkom.
Op deze wijze kunt u een beetje volgen wat een Pelgrimstocht inhoudt en wil ik iets van mijn ervaringen
met u delen.
Houdt van 7 tot en met 10 april de website van onze
kerk dus in de gaten en kijk of er iets nieuws op staat.
Ik zal mijn best doen om 2 keer per dag verslag te
doen. Hoor ik van u hoe u dit heeft beleefd?

17 april collecte:
Open je ogen voor… mensen die volhouden.
Er zijn maar weinig meisjes in Moldavië, die thuis
durven te komen met een kind dat buiten het huwelijk
is verwekt, omdat ze maar zelden kunnen rekenen op
de steun van hun familie. Na een harde jeugd, ontmoeten ze hun grote
liefde en gaan ze
een mooie toekomst
tegemoet. Maar dan
zal er een baby komen. Helaas blijkt de
geliefde dan haar
ideaal van een gezinnetje niet te delen en laat hij de jonge vrouw
zwanger achter. Het is geen gemakkelijke opgave om
er als jonge moeder alleen voor te staan, zeker niet in
een land als Moldavië. Je komt voor schijnbaar onoverkomelijke problemen te staan.
De partnerorganisatie van Kerk in Actie in Moldavië
ziet het als haar missie om hier iets aan te doen en
daarom wordt het project ‘Begin van nieuw leven’
door onze kerken ondersteund. Het project biedt hulp
aan twintig jonge alleenstaande of zwangere tienermoeders uit kwetsbare gezinnen in de stad Chisinau.
ZWO vraagt op 17 april voor dit project uw aandacht.

Ds. Elly Nordt
OPEN KERK DAGEN 2011
Nu de dagen weer even lang zijn als de nachten is
het nog maar eventjes en dan is het al zo ver: De
Open Kerkdagen van deze zomer en dat al weer voor
e
de 25 keer.
De Open Kerkdagen zijn op de volgende data: 14, 21
en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus.
Zoals u mogelijk nog weet gaat de expositie dit jaar
over trouwjurken(trouwpakken) van mensen die in de
Markelose kerk getrouwd zijn. Ook bijzondere foto’s
van dit kerkelijk huwelijk en mogelijk een kort
verslagje of speciale gebeurtenissen op die dag of
attributen zijn welkom.
Er zijn al aardig wat aanmeldingen binnen maar er
kan altijd nog meer bij……
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Ook mensen die alleen willen luisteren. Laat de
kerk te klein zijn.
Mensen die alleen willen luisteren kunnen later komen.
Luisteren is gratis.

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

Van de deelnemers vragen wij een vrijwillige
bijdrage om onze kosten te drukken.
Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890 fax: 0547–276637

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

Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 2 mei 2011
Inleveren kopij vóór donderdag 21 april 2011 liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

“MEEZING” JOHANNES PASSION
In de JOHANNESKERK te Diepenheim

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

ZINGEN JULLIE DIT JAAR OOK WEER MEE ?
In de “Stille Week“ voor Pasen houden wij, evenals
vorig jaar, weer een “meezing avond “! En wel op
woensdagavond 20 april om 19.00 uur in de Johanneskerk.
Dirigente en zangpedagoge Madeleine Ingen Housz
uit Driebergen zal dan weer met iedereen die graag
zingt enkele koralen uit de Johannes Passion van
Johann Sebastian Bach instuderen.
Aan het eind van de avond zal dit dan worden uitgevoerd om ongeveer 21.00 uur.
Onze organist Henk Langenkamp zal de muzikale
begeleiding verzorgen.
De muziek die Bach heeft geschreven is tijdloos en
“raakt” steeds weer mensen, jong en oud.
Het belooft weer een avond te worden die wat met je
doet.
Iedereen is welkom.

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

Roggestraat 4 tel. 388892
Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:
Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl
,
Betaalnummers College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153
Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327
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