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EEN LANGE MIDWINTER EN EEN VROEGE KERST 
 
In Markelo kennen we al jaren de ossenhoornblazers. 
In de adventsperiode en met kerst geven ze hun „roop‟ 
door over het koude land. Laat ze maar hard blazen 
om de boze geesten van somberheid en angst te ver-
drijven. Weg, al die zorgen over de toekomst. Liever 
een frisse neus halen tijdens een midwinterwandeling 
in de buurt. En dan lekker warm worden bij een kop 
chocolademelk (met slagroom) of een 
glaasje glühwein. Mmm… Even wat 
anders dan krantenkoppen over de 
schuldenlast. Het hoofd leeg maken.  
 
En toch laten angsten en zorgen zich 
niet zo eenvoudig wegsturen. Mis-
schien voor een tijdje, maar dan keren 
ze in alle hardnekkigheid terug, wan-
neer de realiteit van de dag niet hoop-
vol stemt. Hoe moet het verder? Wat 
komt er nog meer op ons af? Dat zijn 
vragen, die je bezig kunnen houden bij 
de wisseling van het jaar. Maar ande-
ren zijn al die aandacht voor de eco-
nomische crisis allang zat en vinden 
dat men ons onnodig de put inpraat. 
 
Waartoe wil die eeuwenoude „roop‟ ons 
eigenlijk uitnodigen? Het gaat om meer 
dan een oude traditie in ere houden. Het is niet enkel 
luisteren naar spannende verhalen. De boodschap 
reikt verder dan de aankondiging van het licht, wan-
neer de nachten korter worden. Het gaat om het grote 
licht, de geboorte van een kind, die vrede op aarde 
brengt. Voor hem mag de duim omhoog. Hij is oké, 
deze Jezus. Dat zie je aan de wonderen, die Hij als 
volwassen man doet. Wie gebukt gaat onder een last 
uit het verleden, hoort van vergeving en vrijspraak. 
Waar mensen bekneld raken, treedt Jezus bevrijdend 
op. Zieken ontvangen genezing.  
 
Terecht zingen we van een stille, heilige nacht, al 
wordt dit lied steeds eerder ten gehore gebracht. De 
goedheiligman is nog niet richting Spanje vertrokken of 
de kerstballen zijn al in de aanbieding. Mensen willen 

graag warmte, een gezellige sfeer en saamhorigheid. 
Het Charles Dickens festijn in de Pothoek sluit daar 
goed op aan. In Markelo is nog een nieuwe loot aan 
het kerstrepertoire toegevoegd met de optredens van 
het Brook Duo, dat een tournee maakt in de regio. Ook 
de Martinuskerk doen ze aan. Ik wens Gert Jan Oplaat 
en Henny Tijink toe dat ze bezoekers weten te raken 
en meenemen in hun verhaal. Net als andere vereni-
gingen en groepen, die op hun wijze inhaken op kerst. 

 
Het is geslaagd wanneer 
nieuwsgierigheid wordt gewekt 
naar de kracht, welke er in het 
geloof in God is te vinden. 
Kerst vertelt van een engelen-
koor, dat zingt over een God 
die de duim opsteekt voor ons 
mensen. Hij mag ons zeer. En 
dat is nog te zwak uitgedrukt. 
Want ook al is er veel waar 
God niet lovend over is, als 
het gaat om onze daden, toch 
heeft Hij een welbehagen in 
ons, zoals dat in oude liederen 
doorklinkt. Het is het goede, 
wat je van Hem mag verwach-
ten. Niet ziekte, maar gezond-
heid. Laat genezing vaak ach-
terwege blijven, om te denken 

dat God het zo heeft gewild, maakt Hem tot een boe-
man. Dan zou dat lied der engelen meteen in de prul-
lenbak kunnen. Dat staat haaks op de berichten over 
Jezus, die ons juist met zijn wondertekenen tot ver-
trouwen wil brengen in deze ene God. Met Hem aan je 
zijde wordt de toekomst lichter. MD 
 
 

Zaterdag 10 december  

Brook Duo met Kerkentour 

Martinuskerk 

 

 

 

De redactie wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar 
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Kerkdiensten 

 

Zondag 11 dec Martinuskerk 3
e
 advent  

10.00 uur  Ds. R. Vedders-Dekker  
Eindcollecte: Diaconie / Stichting Present 
 
Zaterdag 17 dec Martinuskerk         kerstviering 
Zondagsschool 
19.30 uur  Ds. Elly Nordt 
 
Zondag 18 dec Martinuskerk 4

e
 advent 

10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: CvKerkrentmeesters 
19.30 uur  Ds. Elly Nordt   Adventszangdienst met 
Markelo‟s mannenkoor en fanfare 
Eindcollecte: CvKerkrentmeesters 
 
Zaterdag 24 dec  
   Anholtskamp kerstviering 
   15.00 uur  Ds. Elly Nordt 
    Collecte: Diaconie 
 
   Martinuskerk Kerstgezinsdienst 
   19.30 uur  Ds. Marten Dijkstra 
   Eindcollecte: Diaconie / Kinderen in de knel 
    
   Martinuskerk kerstnachtdienst mmv Kerkkoor 
   22.30 uur  Ds. Elly Nordt 
   Eindcollecte: CvKerkrentmeesters  
 
Zondag 25 dec Martinuskerk 1

e
 kerstdag mmv Enjoy 

10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie  Algemene middelen 
 
Zondag 1 jan Martinuskerk Nieuwjaarsdienst 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Koffiedrinken na de dienst 
Eindcollecte: CvK Orgelfonds 
 
Zondag 8 jan Martinuskerk 
10.00 uur  Mevr. D. Beuving - Dannenberg  
Eindcollecte: Diaconie / Stichting Terwille  
 
Zondag 15 jan Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK Kerkblad 
Zondag 15 jan Buurtdienst Stokkum 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: CvK Kerkblad 
 
Zondag 22 jan Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie Alg. middelen 
 
Vrijdag 27 jan Anholtskamp zangavond 
19.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Collecte: Diaconie 
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
Adventstijd 
Op het moment van het schrijven van de kopij wordt er 
al volop gewerkt, gepraat, voorbereid en geoefend 
voor de diensten rond en tijdens de kerstdagen. 
Met de leiding van de Kindernevendienst is het Ad-
ventsproject in de kerk en in de eigen ruimte voor de 
kinderen doorgesproken en uitgewerkt. Het thema van 
het project is deze Adventstijd “Zie je de koning al?” 
Het rooster van lezingen voor Advent 2011 is uit het 
bijbelboek Richteren. Een minder bekend boek mis-
schien en niet in eerste oogopslag een Adventsboek, 
maar bij nadere beschouwing toch wel …. Want gin-
gen de herders in het veld niet op zoek naar een Ko-
ningskind en zochten de wijzen uit het Oosten de ge-
boorte van het Kind, aangeduid door de ster, niet in de 
eerste plaats in het paleis van de koning? En bleken 
ze niet uit te komen in een paleis in het centrum van 
de macht, maar bij een stal aan de rand van het nieti-
ge dorp Bethlehem? Ziehier ook het thema van het 
boek Richteren. Het volk Israël is op zoek naar een 
koning en telkens blijkt dat deze, door God geroepen 
koning, zich niet bevindt in een paleis of het centrum 
van de macht, maar als herder op het veld. Of als 
vrouw zonder eer en aanzien en onvruchtbaar. Een 
adventsproject als een spannende zoektocht naar ie-
mand die ons kan helpen en leiden in het leven, niet 
alleen toen, maar ook nu. “Zie jij de koning al?” 
Kerstviering Zondagsschool: De leiding van de Zon-
dagsscholen heeft een mooi plan gemaakt voor de 
kerstviering van de Zondagsscholen op 17 december 
om 19.30 uur in de Martinuskerk. 
Adventszangdienst: Het mannenkoor en de fanfare 
zijn al weer druk aan het oefenen en repeteren op de 
liederen en de muziek die we hebben uitgezocht voor 
de Adventszangdienst op 18 december om 19.30 uur 
in de Martinuskerk. Er zullen mooie liederen en muziek 
klinken, bovendien is er voldoende plek ingeruimd voor 
de samenzang van bekende Advents- en Kerstliederen 
en we luisteren naar een meditatie en een gedicht. 
Kerstviering Anholtskamp: De kerstviering in de An-
holtskamp is in voorbereiding. Het belooft op zaterdag 
24 december om 15.00 uur weer een warm en gezellig 
samenzijn te worden, waarin we de bekende, maar 
nooit vervelende, woorden van het Kerstevangelie zul-
len horen en zoeken naar de betekenis van kerst voor 
ons leven vandaag. De dames van de PVV staan ook 
in deze dienst weer klaar om u te halen en te helpen 
en er een gezellige middag van te maken. 
Kerstgezinsdienst: In samenwerking met ZWO en 
jeugdkerk en medewerking van een muziekgroep,  ver-
tellen we in woord en beeld van de geboorte van Je-
zus. Laat u verrassen door een oud verhaal in een 
modern jasje. Van tevoren zingen we enkele liede-
ren.(zie blz. 9)  
Kerstnachtdienst: In de Kerstnachtdienst op 24 de-
cember om 22.30 uur zullen wij samen het wonder van 
de geboorte van het Christuskind in de stal te Bethle-
hem uitzingen. Het kerkkoor zal een paar mooie num-
mers voor ons zingen. Ze zijn inmiddels druk bezig 
met instuderen. Verder zingen we ook nog in afwisse-
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ling met het kerkkoor. De diepe, donkere en tegelijk 
feestelijke nacht gaan wij tenslotte weer in met de 
woorden “Ere zij God”. 
Kerstmorgen: Van tevoren klinkt het diepe, sonore 
geluid van de ossenhoornblazers en is er samenzang 
in de kerk. Tijdens de dienst begeleiden organist 
Gerrolt Droogsma en trompettist Wim Schottink de 
kerkzang. Het eigen koor Enjoy treedt op. Genoeg 
redenen om ook de stap te zetten richting 
Martinuskerk. 
Nieuwjaarsdienst: Op de eerste dag van het nieuwe 
jaar op 1 januari 2012, een zondag, komen we als ge-
meente bij elkaar om 10.00 uur, zoals we gewend zijn. 
Deze eerste dag van het nieuwe jaar is de achtste dag 
na de geboorte van het Kerstkind en daarmee, volgens 
joods gebruikt, de dag van de naamgeving van het 
Kind. Het mag heten Jezus – God redt, of met zijn 
naam al genoemd in het Oude Testament: Immanuël – 
God met ons. Na afloop van deze dienst kunnen wij 
elkaar tijdens de koffie in het Dienstgebouw een goed 
en gelukkig nieuw jaar toewensen. 
Ook in de dienst in Stokkum op 15 januari 2012 is er 
gelegenheid elkaar een gelukkig Nieuwjaar toe te 
wensen. Met de voorbereiding van deze dienst zijn we 
bij het schrijven van de kopij nog niet begonnen. Maar 
ik denk dat er, traditiegetrouw, na de dienst koffie en 
thee is met een nieuwjaarsrolletje. In ieder geval vast 
van harte welkom.  
Doopdienst: De eerstvolgende geplande gelegenheid 
jullie kind te laten dopen is in de dienst van 25 maart 
2012. Voor informatie en aanmelding kun je contact 
opnemen met ds. Elly Nordt. 
 
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 
Ook om 10.00 uur 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 basis-
school zitten zijn vanzelfsprekend welkom! 
 
JEUGDKERK 
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 
door de week contact opnemen met Janni Bussink-
Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).  
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 ge-
sprek bij een kop koffie of thee.  
De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van 
09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.  
 
AGENDA 
7 december: Mannenclub, dienstgebouw, aanvang: 
10.00 uur. 
 
3 januari: Wijkteam Zuid begint het jaar goed, want ze 
komen al op 3 januari voor de eerste keer in het nieu-
we jaar bij elkaar om 20.00 uur in het Dienstgebouw. 
 
10 januari: De leiding van de kindernevendienst komt 
dan bij elkaar in het Dienstgebouw om de zondagen in 
januari en februari met elkaar te bespreken. We dan-
ken de leiding voor hun inzet voor het Adventsproject 
en de dienst op Kerstmorgen zijn blij dat een aantal 
opa‟s en oma‟s ook af en toe eens de kinderneven-
dienst voor hun rekening willen nemen. Wilt u het ook 
eens proberen? Of wil je wel leiding geven aan de 
Kindernevendienst? Laat het tweten aan ds. Elly Nordt 
388892. 
 
24 januari. Bijeenkomst gemeenteleden nieuwbouw-
wijk de Esch in het dienstgebouw, aanvang: 20.00 uur. 
 
Gespreksgroep  
Samen met een groep van 9 enthousiaste jonge men-
sen ben ik gestart met een gespreksgroep. We komen 
eens in de drie of vier weken bij elkaar bij iemand 
thuis. Met elkaar bepalen we het onderwerp van ge-
sprek. Dit kan zijn een gedicht, iets wat er in de afge-
lopen weken is gebeurd, een eigen vraag of we gaan 
met elkaar in gesprek aan de hand van een dvd die we 
gezamenlijk bekijken. 
De volgende bijeenkomst van de catechese / ge-
spreksgroep is op donderdag 12 januari om 20.00 uur 
bij Bert en Simone, Fokkerstraat 45.  
Als je belangstelling hebt voor deze gespreksgroep 
kun je contact opnemen met ds. Elly Nordt. Bij vol-
doende belangstelling op een andere avond eens in de 
2 of 3 weken, wordt er een nieuwe groep opgestart. 
 
Gezamenlijke maaltijd 
Ook in het nieuwe jaar kunt u weer aanschuiven aan 
de tafel in het Dienstgebouw samen met andere 
gemeenteleden. We hebben op 12 januari om 18.00 
uur het eten klaar. Wilt u ook een lekkere, versbereide 
maaltijd eten, die u niet zelf hoeft klaar te maken, geef 
u dan op via de intekenlijst in het Dienstgebouw of bij 
Jeroen. 
Hebt u vervoer nodig? Laat het dan even weten aan 
ds. Elly Nordt 388892. 
 
Maak van de kerk geen spoorzoeker 
In de komende dagen en weken gaan velen weer aan 
de slag met het schrijven van Kerstkaarten. Eenmaal 
per jaar, in de vorm van een kaart, even aan goede en 
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minder goede vrienden of bekenden van dichtbij en 
verder weg, laten weten dat je je nog op de één of 
andere manier met elkaar verbonden voelt. Echter,… 
zo nu en dan komt er een kerstkaart terug met de 
mededeling “woont hier niet meer”. Jij krijgt dan een 
vervelend gevoel. Waarom heb ik hier niet eerder van 
gehoord. Hoe weet ik wat er aan de hand is. Hoe kom 
ik aan het nieuwe adres. 
De kerk wil graag met u en met jou in contact blijven. 
Dit kan echter alleen wanneer u uw adres en 
verandering in gezins- en familiesituaties aan ons 
doorgeeft. 
Wij, als gemeente van Markelo, willen het graag we-
ten, want wij willen graag, hoe bescheiden ook, met u 
en met jou meeleven. 
 

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 
Berend Jan Mombarg is op 31 oktober in zijn slaap 
overleden. De zusters van het PW Janssen verpleeg-
huis in Colmschate kwamen daar achter tijdens hun 
avondronde. Hij verbleef daar sinds het voorjaar, nadat 
zijn conditie te veel achteruit was gegaan. Voor die tijd 
woonde hij aan de Bovenbergweg 6 met zijn zoon en 
schoondochter naast hem. Zijn vrouw, Hanneke Bek-
kernens, was in 1996 overleden. Van geboorte was hij 
van de Worsinkweg, zij kwam van Holten. In de oorlog 
deed hij mee met het verzet. Werk vond hij als melkrij-
der, boer en op de melkfabriek. Zijn interesse voor ge-
schiedenis kon hij kwijt in het verzamelen van gege-
vens van boerderijen in de buurt. In zijn vrije tijd bleef 
hij nog graag klussen of was bezig in de tuin. Hij ge-
noot ervan, toen hij getuige mocht zijn van het huwelijk 
van kleinkinderen. De geboorte van een achterklein-
kind heeft hij nog meegemaakt. Berend Jan was te-
vreden en dankbaar voor de zorg, die hem geboden 
was. Dat maakt het afscheid beter te dragen ook al is 
er verdriet om zijn gemis. Hij is 87 jaar geworden.  
 
PASTORAAL TEAM 
Hanneke ter Hofte was al langere tijd afwezig en kon 
daardoor geen bezoekwerk meer verrichten. In het na-
jaar is de knoop doorgehakt en is ze gestopt als pasto-
raal medewerkster. Helaas moeten we haar missen, 
want ze vormde een mooi team met Linie Welmer op 
de Esch. Gelukkig zijn het geen ernstige redenen 
waarom ze ermee ophield, maar we zullen nu wel op 
zoek moeten naar opvolging. Dat gaat ook op voor 
Willem Mensink, die na vele jaren een punt gaat zetten 
achter zijn bezoekwerk als pastoraal medewerker in 
Elsen-Herike. Met zijn vrouw Narda bezocht hij ook de 
gemeenteleden in de verpleeghuizen. Het is in grote 
trouw gedaan, waarbij het van pas kwam, dat ze veel 

mensen kenden. We willen alledrie hartelijk bedanken 
en hopen dat we spoedig nieuwe mensen krijgen.  
 
WIJK DE ESCH 
In dit jaar lukt het niet meer om een avond te houden 
van de wijk de Esch. Dat is uitgesteld tot dinsdag 24 
januari. Het doel is om elkaar beter te leren kennen 
rondom een onderwerp, dat interessant genoeg is voor 
verschillende leeftijdsgroepen en een link heeft met 
het geloof. Enkele deelnemers van de vorige keren zijn 
betrokken bij de voorbereiding van deze avond. Ieder 
gemeentelid in deze wijk ontvangt nog een persoonlij-
ke uitnodiging.  
SLOTWOORD 
Ik wens u goede kerstdagen, een mooie jaarwisseling 
en een gezegend 2012, in het vertrouwen dat we niet 
alleen op onszelf zijn aangewezen. 
 
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 

 
WIJ GEDENKEN 
Op 31 oktober is Johanna Berendina Udink-Altena 
overleden op de leeftijd van 96 jaar. Ze woonde aan 
de Brummelaarsweg 12, op Oelendieks, waar ze na 
haar trouwen met Hendrik Udink terechtkwam. Zelf 
was ze van de Kappelaarsdijk (Hondeberend). Het 
was hard werken, maar ze heeft genoten van het 
boerenleven. Door het jong overlijden van haar 
schoonouders stond ze er al gauw alleen voor als 
vrouw en moeder van een dochter en zoon. Maar 
Hanna was ook een type die zichzelf wilde redden. Ze 
hield van zingen, dansen en Nederlandstalige muziek. 
Tot hoge leeftijd is ze gezond gebleven. Zodoende kon 
ze de komst van een vierde generatie na haar 
meemaken. Maar er waren ook droevige momenten te 
verwerken met het sterven van een kleinkind en 
achterkleinkind. In 1990 werd ze weduwe. Een moeilijk 
jaar was 1999, toen alle koeien moesten worden 
geruimd. In 2005 stierf haar zoon. Hanna was niet 
graag alleen, maar door de aanwezigheid van de 
schoondochter en het huwelijk van een kleinzoon 
naast haar was ze verzekerd van een goede 
verzorging. Uitgerekend toen deze een vakantie 
hadden gepland en ze tijdelijk in het Elisabeth 
verpleeghuis in Delden was, werd ze getroffen door 
een beroerte. Hanna kwam niet meer thuis, maar mag 
hopelijk een ander huis ingaan. MD 
 
Na een jaar van ziekte en steeds wat achteruit gaan 
en er toch weer bovenop komen, kwam er op vrijdag 
11 november 2011 toch nog onverwacht een einde 
aan het leven van Hendrika Willemina (Riek) Nijhuis – 
Klein Ovink. 

mailto:martends@wanadoo.nl
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Als oudste dochter in een gezin met 4 kinderen werd 
Riek geboren in Laren Gld. In 1934 verhuisde het ge-
zin Klein Ovink naar een pachtboerderij van het Wel-
dam aan de Nijhuisweg 1. Na de lagere school bleef 
Riek thuis, want leren was geen onderwerp en het 
werk buiten was haar lust en haar leven. Op 21-jarige 
leeftijd trouwde Riek met de overbuurman Gerhard 
Nijhuis en dochter Diny werd geboren. Een praatje 
maken en koffie drinken leverde Riek de naam Riek 
nieuws op, maar het liefst was ze buiten. In de af-
scheidsdienst werd oma Riek door kleindochter Dorien 
treffend getypeerd met de woorden: “In overall, op 
klompen, met een rode zakdoek op het hoofd, rode 
konen en een druppel aan de neus van het harde wer-
ken buiten.” 
Veel heeft Riek meegemaakt in het leven aan mooie 
en moeilijke momenten, maar geklaagd heeft ze nooit. 
Ze schikte zich telkens weer in de situatie, zoals het 
laatste jaar van haar leven op de Anholtskamp. Ze 
hield belangstelling voor de mensen om haar heen en 
hoopte dat het ze goed zou gaan. Over zichzelf zei ze: 
“ „t is good zo.” 
In de dienst van dankbare gedachtenis op 16 novem-
ber in het Uitvaartcentrum stonden we stil bij het leven 
van Riek. We hoorden de woorden van haar belijdenis-
tekst: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn ge-
rechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden.” 
Haar lichaam hebben we aan de rust van de aarde 
toevertrouwd op de Algemene Begraafplaats. 
Wij bidden om troost en kracht om de weg van het le-
ven zonder moeder, oma en opoe, zus en schoonzus 
Riek verder te gaan voor de dochter Diny met haar 
man Jan en de verdere familie.  
 
Geboorte 
Op 2 november 2011 is Rens geboren. 
Zijn papa en mama zijn Erik en Ceciel Boode aan de 
Rietdijk 11 in Markelo. Over Rens melden zijn ouders 
op het geboortekaartje:  

Zo klein, Zo lief, Zo van ons! 
De zus van Rens is Sophie. Over haar gaan de woor-
den: 

Op mijn teentjes ga ik staan 
En kijk mijn lieve broertje aan. 

Ook al is hij nog heel klein, 
Ik ben trots zijn grote zus te zijn! 

 
Van harte feliciteren wij dit jonge gezin met de geboor-
te van hun zoon en broertje en wensen hen veel geluk 
toe en dat ze zegen ontvangen en elkaar tot zegen 
zullen zijn. 
 
Door de mist lijkt de wereld klein, maar wat er om ons 
heen gebeurt, is groot en met ons verstand niet goed 
te vatten. Weten we door de moderne media mis-
schien te veel en zien wij daarom door de bomen het 
bos niet meer? De tijd waarin we ons opsluiten in ons 
huis om samen gezellig de feesten van Sinterklaas, 
Kerst en Oud en Nieuw te vieren staan weer voor de 
deur. Voor velen zijn het dagen van tijd voor gezin en 

familie en genieten van lekker eten en elkaar. Maar 
voor steeds meer mensen ook, is het een tijd van een-
zaamheid en herinneringen aan de tijd die was en niet 
meer terug komt. Hoe gaan wij de feestdagen tege-
moet? Alleen, of met elkaar? Of, proberen we er sa-
men iets van te maken door ook eens buiten onze ei-
gen kring te kijken? Hoe dan ook, de deur van de kerk 
is open voor vele diensten met ieder een eigen karak-
ter en hopelijk een plek voor velen om iets te horen 
van de goede en blijde Boodschap voor ons mensen 
dat er een Kind is geboren in de stal te Bethlehem. 
Een bijzondere geboorte van 2000 jaar geleden die 
ook voor ons vandaag nog Licht en warmte wil bete-
kenen in een koude en eenzame wereld. Een bood-
schap die ons alle liefde te melden heeft van God voor 
mensen, maar ook een Boodschap die mensen in be-
weging wil zetten naar God en naar elkaar. 
 
Gezegende kerstdagen en een goed Nieuwjaar wil ik u 
en jou op deze wijze toewensen. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid. 
 
Ds. Elly Nordt 

 

Kerkenraad 

 
Verslag van de gemeenteavond op 17-11-2011 van 
de Protestantse Gemeente te Markelo. 
 
Aanwezig: 35 personen,  
De aanwezige stemgerechtigde leden van de gemeen-
te geven de kerkenraad volmacht voor 6 jaar om zelf 
ambtsdragers te benoemen, mits het 2 erediensten 
voor de bevestiging, wordt afgekondigd en er geen be-
zwaren binnen komen. 
Kerkenraadsbesluiten: 

 Het aantal avondmaalsvieringen wordt terugge-
bracht van 6 naar 4. 

 Heilig Avondmaal in zittende vorm blijft één keer 
per jaar, de rest wordt lopend gevierd. 

 Het aantal doopdiensten wordt terug gebracht van 
6 naar 4 per jaar. Dit besluit is genomen omdat het 
aantal dopelingen terug loopt.  

Er komen vanuit de vergadering geen bezwaren tegen 
deze 2 besluiten. 
 
Plan voor jeugdwerk: 
De kerkenraad heeft contact gezocht met Hoge Scho-
len die theologiestudies hebben, voor de mogelijkheid 
om een student een stage te laten lopen en dat die in-
ventariseert en onderzoekt hoe we jongeren weer ge-
ïnteresseerd krijgen voor de kerkelijke gemeente. Het 
is te hopen dat er na die stage aanknopingspunten 
komen waar we verder mee kunnen. Hierna zal dan 
een plan van aanpak worden opgesteld. De voorzitter 
en de dominees zullen de stage begeleiden. 
Er worden nog enkele suggesties gedaan om te probe-
ren de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. 
Hierna geven de Kerkrentmeesters informatie over de 
verkoop van de pastorie. De pastorie is verkocht. 
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Overdracht was 18 november. Een gedeelte van de 
opbrengst kan gebruikt worden voor aanpassing en 
onderhoud van het kerkgebouw en een aanpassing 
van het liturgisch centrum. I.v.m. de gebruiksvergun-
ning moet er wat gebeuren aan het aantal uitgangen 
van de kerk. 
De kerkrentmeesters gaan er van uit dat het plan, dat 
er al enige tijd ligt, goed is. Het is een plicht naar de 
gemeente toe na alle fancy fairs en openkerkdagen, 
dat er wat gebeurt. Ook is er nu geld voor de zekering-
kast en de rest van de verlichting in de kerk. 
Na de pauze geven de dominees een uitleg over het 
besluit van de landelijke PKN om dominees te ver-
plichten jaarlijks deel te nemen aan cursussen en 
workshops (Permanente Educatie)(zie ook blz. 10) 

 

Kerkrentmeesters 

 
Instandhouding kerk en kerkwerk  
Kerkbalans 2012 

"Wat is de kerk mij waard” 
De actie Kerkbalans 2012 vindt in Markelo plaats 
van 15 t/m 26 januari. Het nieuwe thema luidt: „Wat 
is de kerk mij waard?‟  
Betalende en niet betalende gemeenteleden wor-
den uitgedaagd over die vraag na te denken.  
Kerkbalans wordt in Markelo georganiseerd door 
de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeen-
te Markelo. 
 
Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Geluk-
kig mogen we rekenen op de hulp van vrijwilligers die 
de predikanten en de kerkenraad terzijde staan. Er is 
aandacht voor jongeren en voor ouderen, zieken, en 
hulpbehoevenden. Dat kan zo blijven als we met el-
kaar ook in financieel opzicht willen bijdragen aan de 
instandhouding van onze kerk. 
 
Ook dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor de 
instandhouding van het zorgvuldig gerenoveerde 
Dienstgebouw en de monumentale Martinuskerk.  
Wij zijn blij dat het uitvaartcentrum, met de daarin ge-
realiseerde 24 uurs-kamers, door de gehele Markelose 
bevolking wordt gewaardeerd. 
Ook de komst van Heemkunde naar het Dienstgebouw 
toont aan hoe multifunctioneel deze voorziening voor 
Markelo is. 
 
Zoals u wellicht hebt vernomen is het totaal van de 
toezeggingen van de vorige actie kerkbalans weer 
rond de € 200.000 blijven steken. Wij hopen dan ook, 
dat u gezien de stijgende kosten, uw bijdrage voor 
2012 wilt verhogen. 
Alleen met uw bijdrage, welke nagenoeg geheel wordt 
besteed aan het plaatselijke kerkwerk, is het mogelijk 
dat de Martinuskerk met 2 predikanten en een ade-
quaat verenigingsgebouw in de toekomst voor u, voor 
jou en volgende generaties kan blijven voortbestaan. 
Onze vraag luidt dan ook: “Wat is onze kerk u waard?” 

Meer informatie vindt u in de begeleidende brief die u 
in bovengenoemde periode ontvangt en het internet op 
 www.kerkbalans.nl. 
Alvast bedankt voor uw onmisbare financiële 
steun! 
 
Accept giro 
Het Kerkblad is voor iedereen, is een schakel tussen 
kerk en alle inwoners van Markelo. 
Het is mooi dat we allemaal het kerkblad (bijna) elke 
maand thuis bezorgd krijgen en kunnen lezen. Het is 
fijn dat er geen abonnement aan te pas hoeft te komen 
om op de hoogte te blijven van gebeurtenissen en 
activiteiten op het kerkelijk erf. 
Voor deze huis-aan-huis verspreiding worden 
natuurlijk wel de nodige kosten gemaakt. Daarom vindt 
u in dit kerkblad een acceptgiro. Via deze acceptgiro 
kunt u meehelpen aan de huis-aan-huis verspreiding 
van het kerkblad. We doen een beroep op uw 
betrokkenheid bij kerk en onze Maarkelse samenleving 
om met een gift te helpen de informatie uit kerk en 
kerkelijk erf voor iedereen binnen handbereik te 
houden! Hartelijk dank daarvoor. 

 

Diaconie 

 
Collectes. 
Op 11 december is de eindcollecte voor St. Present. 
Ze slaan een brug tussen mensen die wat te bieden 
hebben en mensen die met dat aanbod geholpen kun-
nen worden. Het biedt onder andere groepen uit kerke-
lijke gemeenten en gemeenteleden de gelegenheid om 
actief te worden in de samenleving. 
In de gezinsdienst van 24 december houdt de diaconie 
samen met ZWO een collecte voor Kinderen in de 
knel. Verder op in dit blad meer hierover. 
De eindcollecte van 8 januari is bestemd voor Stichting 
Terwille, voorheen Stichting „Nieuw Begin‟ uit Rijssen, 
Dit is een christelijke organisatie die hulp biedt aan 
verslaafden en de mensen om hen heen. 
Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te 
wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doe-
len, dan kunt U het overmaken op bankrek.nr. 
3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming. 
 
Actie Martinuskerk helpt Voedselbank. 
De diaconie heeft een mail van de Voedselbank ont-
vangen dat ze diep onder de indruk waren wat de actie 
aan producten heeft opgebracht. Ze hebben gevraagd 
alle mensen te bedanken, namens alle vrijwilligers, 
maar zeker ook namens 300 gezinnen die voedsel-
pakketten ontvangen.  
 
Kerstpakketten. 
Ook dit jaar gaat de diaconie namens PKN Markelo, 
samen met de Protestantse kerken en de Katholieke 
Kerk in de Hof van Twente, weer kerstpakketten uitrei-
ken aan mensen in de gemeente die rond moeten ko-
men op bijstandsniveau.  
Wie dit zijn en de bezorging regelt de gemeente Hof 

http://www.kerkbalans.nl/
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van Twente. Het inkopen en samenstellen doen we dit 
jaar gezamenlijk, zodat alle uitgereikte pakketten in de 
hele Hof gelijk zijn. 
  

Jeugd- en jongerenwerk 

 

 
6 TOT 10 JAAR 
(groep 3 t/m 6) 
 

 

08 december 2011  Kerst 

12 januari 2012   Bingo 
 
Groetjes Janet en Hettie 
 

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

 
10 TOT 12 JAAR 
 (groep 7 en 8) 

 

08 december 2011  Kerst 

12 januari 2012   Bingo 

 
Groetjes Madieke 

 
ZONDAGSSCHOOL 

 
KINDERKERSTFEEST 
 
Op zaterdagavond 17 decem-
ber viert de Zondagsschool het 
kinderkerstfeest in de Martinus-
kerk in Markelo. Dit kerstfeest is 
niet alleen voor zondagsschool-
kinderen maar voor iedereen die 

dit feest graag met ons wil vieren. Jong en oud, ieder-
een is van harte welkom!!! 
 

Er wordt een spannend kerstverhaal verteld en de kin-
deren en leiding zullen een mooie kerstmusical laten 
zien met de titel: 


In de kerstmusical Glitter spelen twee families een be-
langrijke rol. De familie Glitter en de familie Bijstand 
maken hierin duidelijk dat niet de kerstboom, het lek-
kere eten en drinken het belangrijkste is tijdens het 
kerstfeest, maar dat het om iets anders gaat.  
Wil je weten wat dat is? Kom daarom zaterdag 17 de-
cember naar de Martinuskerk. De avond begint om 
half acht (19.30 uur) en neem gerust broertjes, zusjes, 
vriendjes, vriendinnetjes, ouders, opa‟s en oma‟s mee. 
Want het kerstfeest is immers voor ons allemaal!!! 
 
Kerstcollecte 
In de vorige uitgave van kerkblad was een acceptgiro-
kaart bijgesloten voor de kerstcollecte van de Zon-
dagsschool Markelo. Velen van u hebben via deze 
weg het werk van de Zondagsschool gesteund, waar 
voor onze hartelijke dank. 
Mocht u geen acceptgirokaart hebben ontvangen en 
de Zondagsschool toch willen steunen dan kunt u uw 
gift overmaken op bankrekeningnummer 34.07.53.412 
t.n.v. Zondagsschool Markelo. Mede dankzij de steun 
van u allen is het mogelijk om het Zondagsschoolwerk  
in Markelo in stand te houden. 
 
De Zondagsschool Markelo wenst iedereen geze-
gende feestdagen toe! 

 

Algemeen 
 

ADVENT KERSTVIERING DONDER-
DAG 15 DECEMER. 
Op donderdag 15 december a.s. is het 
zangkoor Enjoy uit Markelo te gast bij 
de Hervormde Vrouwengroep. 
Zij zingen kerstliederen voor en met 

ons. 
Wij beginnen de avond met zang en het kerstevangelie 
wordt op een verrassende wijze weergegeven. 
Er wordt een vrij kerstverhaal verteld. 
De avond begint om 20.00 uur in het Dienstgebouw 
van de Martinus Kerk te Markelo. 
Wij hopen vele dames te mogen begroeten. 
 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST HVV  MARKELO 
Op donderdag 5 januari zal onder het genot van een 
hapje en een drankje de boerendansgroep “De Bat-
tumse Venne” voor ons optreden. 
Deze groep is gespecialiseerd in voorstellingen, dans 
en muziek. Ook zullen ze een klederdracht uitbeelden. 
De middag begint om 14.00 uur bij Dieka van de 
Kruusweg te Markelo. 
Wij hopen vele dames te mogen begroeten. 
 

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat? 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder 

….. 
 
 

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder 

…….. 



8 
 

DE HEER JAN TERLOUW TE GAST BIJ HVV 
MARKELO. 
De heer Jan Terlouw is al lang politicus. 
Dit is in zijn boeken ook wel te merken. 
Hij schrijft vaak over onderwerpen die je aan het 
nadenken zetten. Maar gelukkig zit de boodschap die 
hij heeft altijd verpakt in een spannend verhaal dat met 
vaart en humor wordt verteld. 
Hij vertelt over het boek Oorlogswinter. 
Oorlogswinter betekent dat het verhaal zicht afspeelt in 
de winter van de oorlog.  
Dat het de hongerwinter is komt pas later in het boek 
naar voren. Maar op de een of andere manier straalt 
de titel “Oorlogswinter” wel iets uit. Hij heeft die titel 
genomen omdat het in de winter koud is en dat men 
toen moeilijk aan voedsel kon komen. 
Het is een spannend en aantrekkelijk boek. 
De avond wordt gehouden op 26 januari en begint om 
20.00 uur in het Dienstgebouw. 
 

 
 
 december 2011  

zo. 4 Rechters 9:22-41 Geweldsspiraal 

ma. 5 Rechters 9:42-57 In het heetst van de strijd 

di. 6 
1 Tessalonicenzen 
4:1-12 

Liefde in praktijk 

wo. 7 
1 Tessalonicenzen 
4:13-18  

Troost 

do. 8 
1 Tessalonicenzen 
5:1-11 

Laat u (niet) verrassen 

vr. 9 
1 Tessalonicenzen 
5:12-28 

Trouw 

za. 10 Rechters 10:1-18 
Redding is niet 
vanzelfsprekend 

zo. 11 Rechters 11:1-11 (Over)gehaald 

ma. 12 Rechters 11:12-27 Met open vizier 

di. 13 Rechters 11:28-40 
Aan de HEER de keuze 
van het offer 

wo. 14 Rechters 12:1-15 Sjibbolet 

do. 15 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 

vr. 16 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 

za. 17 Filippenzen 4:1-9 Vreugde 

zo. 18 Filippenzen 4:10-23 Voldaan 

ma. 19 Numeri 22:2-14 Wie bepaalt? 

di. 20 Numeri 22:15-35 Ezelsogen 

wo. 21 Numeri 22:36-23:12 Er wordt niet gevloekt 

do. 22 Numeri 23:13-26 Poging twee 

vr. 23 Numeri 23:27-24:9 Profeet tegen wil en dank 

za. 24 Numeri 24:10-25 Rijzende ster 

zo. 25 
Eerste Kerstdag 
Jesaja 8:23b-9:6 

Licht in de duisternis 

ma. 26 
Tweede Kerstdag 
Johannes 1:1-18 

Mens geworden 

di. 27 Jesaja 50:4-11 God is nabij 

wo. 28 Jesaja 51:1-11 Vastigheid 

do. 29 Jesaja 51:12-23 Bescherming 

vr. 30 Jesaja 52:1-12 Goed nieuws 

za. 31 Numeri 6:22-27 Veel heil en zegen  

 januari 2012  

zo. 1  Psalm 67 
Gelukkig Nieuwjaar 
gewenst 

ma. 2  1 Korintiërs 1:1-17 (Van) wie ben jij? 

di. 3  1 Korintiërs 1:18-31 Wat is wijsheid? 

wo. 4  1 Korintiërs 2:1-16 Gods wijsheid 

do. 5  1 Korintiërs 3:1-15 Groeien en laten groeien 

vr. 6  1 Korintiërs 3:16-4:5 Beoordelingsvermogen 

za. 7  1 Korintiërs 4:6-21 
Geen 
persoonsverheerlijking 

zo. 8  1 Korintiërs 5:1-13 Tucht over ontucht 

ma. 9  1 Korintiërs 6:1-11 Christelijk recht 

di. 10  1 Korintiërs 6:12-20 De ware tempeldienst 

wo. 11  Psalm 66:1-9  Wereldwijde uitnodiging 

do. 12  Psalm 66:10-20  Getuigenis 

vr. 13  Johannes 1:19-34 Identiteitsbewijs 

za. 14  Johannes 1:35-51 
Herinnering aan de 
Jakobsladder 

zo. 15  Johannes 2:1-11 Feestvreugde 

ma. 16  1 Korintiërs 7:1-11 Zelfbeheersing 

di. 17  1 Korintiërs 7:12-24 Trouw aan je roeping 

wo. 18  1 Korintiërs 7:25-40 Hechtingsprobleem? 

do. 19  1 Korintiërs 8:1-13 Christelijke vrijheid 

vr. 20  1 Korintiërs 9:1-14 Leven van het evangelie 

za. 21  1 Korintiërs 9:15-27 Vrij 

zo. 22  Psalm 63 Lied van verlangen 

ma. 23  Handelingen 8:4-25 Onbetaalbare gaven 

di. 24  Handelingen 8:26-40 Leesles 

wo. 25  Handelingen 9:1-19a Wordt vervolgd... 

 

BOEKEN 
Nu wij een mooie ruimte hebben in het Dienstgebouw 
gaan wij, met toestemming van de kerkrentmeesters, 
1 keer per maand boeken verkopen.  
De bedoeling is de 1e donderdagmorgen van de 
maand, te beginnen op donderdag 5 januari 2012 van 
9.30 uur tot 12.00 uur. 
U bent van harte welkom en de koffie staat klaar. 
                                                                                       
    De Boekencommissie 
 
CONTACT MET CSURGÓ 
Op 4 november hebben we met de gastgezinnen terug 
geblikt op het bezoek van de Hongaren uit Csurgó aan 
onze gemeente. De reacties waren wat het program-
ma betreft overwegend positief. Sommige gastadres-
sen hadden er vooraf wat tegenop gezien, maar het 
was achteraf erg meegevallen. In de meeste gevallen 
waren er goede contacten geweest. Mogelijk krijgt het 
een vervolg in 2013, wanneer de betrekkingen met 
Csurgó 25 jaar bestaan. De uitnodiging is al gedaan 
om te komen op een nog nader te bepalen datum. Om 
de financiën aan te vullen zijn nog enkele suggesties 
gedaan. Het bezoek zelf heeft iets meer gekost dan 
begroot, wat te maken had met het ophalen van het 
vliegveld en de vertraging door het noodweer van 
toen.  
 
Op verzoek worden hieronder nog de woorden van het 
predikantenechtpaar Szászfalvi in vertaling weergege-
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ven, welke zijn uitgesproken in de kerkdienst van zon-
dag 21 augustus. 
 
“De hartelijke groeten aan de broeders en zusters in 
Markelo. Jezus zegt: „Het tijdstip daarvoor heeft mijn 
Vader zelf bepaald, jullie hoeven dat niet te weten. 
Maar jullie zullen door de Geest van God worden ver-
vuld. Deze zal jullie in staat stellen om overal als mijn 
getuigen op te treden. In Jeruzalem en geheel Judea, 
in Samaria en tot aan het uiterste einde van de aar-
de.‟” (Handelingen 1: 7-8) 
 
Lieve broeders en zusters! Met deze troostende en 
kracht gevende woorden van Jezus groet ik u van 
ganser harte uit naam van de gemeente van Csurgó. 
We brengen jullie onze broederlijke liefde en gebeden 
over. Deze bijbeltekst zegt ons: Er zijn zaken waarover 
we ons geen zorgen hoeven maken, en toch besteden 
we er veel tijd en energie aan. Wat echter onze op-
dracht zou moeten zijn en daadwerkelijk onze plicht is, 
die we van Christus hebben ontvangen, is onze belij-
denis van het geloof. Dat vergeten we dikwijls. 
 
Onze geloofsbelijdenis moeten we overal op alle ter-
reinen van ons leven, geven. Het is een wonder en 
een groot geschenk, dat we voor deze opdracht ook 
de kracht van Jezus, de kracht van de levende God, 
de kracht van de heilige Geest hebben gekregen. In 
deze kracht kunnen we alles bereiken. 
 
We hebben deze ook in de afgelopen 23 jaar ervaren. 
Nimmer zullen we vergeten hoe in 1988 twee predi-
kanten en twee kerkvoogden uit Markelo bij ons in 
Csurgó kwamen. Zo ontstond een wonderlijke verbin-
ding tussen twee gemeenten met ook persoonlijke, 
vriendschappelijke contacten tussen families en veel 
mooie belevenissen en activiteiten. We danken de 
kerkenraad en de leden van de protestantse gemeente 
voor de liefdevolle ontvangst! 
 
Vandaag zijn we allen met de eredienst bezig. In Mar-
kelo en in Csurgó. We loven en prijzen God en ons 
hart is vol dank. We bidden voor elkaar en denken in 
het gebed aan elkaar. We zijn één in Jezus Christus! 
Dat geeft een zeer wonderlijk gevoel en besef! We 
bieden onze zegenwensen uit de gemeente aan Mar-
kelo aan en nodigen van harte een groep Nederlandse 
broeders en zusters uit om naar Csurgó te komen! 
Gods zegen voor u allen en de hartelijke groeten! Uit 
naam van de reformatorische gemeente van Csurgó, 
László en Judit Szászfalvi.”  
 

 
 
Kerstgezinsdienst,  24 december, 19.30 uur. 
Zaterdagavond, kerstavond, is er in de kerk een ge-
zinsdienst, evenals vorig jaar georganiseerd door de 
ZWO-commissie, die begint om 19.30 uur. 

Tijdens deze dienst maken we mee hoe een Soma-
lisch jongetje in 2005 de kersttijd beleefd heeft en wor-
den we blij dat ook voor ons de kerstster uitnodigend 
straalt. 
Aan het eind van deze dienst collecteren we voor het 
werk van Kinderen in de Knel. 
In veel landen zwerven kinderen na schooltijd op 
straat, waar ze grote kans lopen slachtoffer te worden 
van misbruik, verslaving en uitbuiting.  

Sommige  kinderen hebben 
niet eens een geboortebewijs, 
waardoor ze kansen mislopen. 
De partner van Kerk in Actie 
helpt bij de ingewikkelde ge-
boortebewijs- procedures. Ver-
der worden kinderen actief be-
trokken en bewust gemaakt 
van de mogelijkheden die ze 
zelf hebben om hun toekomst 
te verbeteren. 

Kerst is het feest van het leven. Ook voor deze 

kinderen. 
 
Collecten: CvK.:    Diac.:    Eindcollecten:                           
25 sept.   49,75    49,75     104,45    Onderhoudfonds Kerk 
30 sept.        75,70                    Diaconie Anholtskamp 
02 okt. 34,50    34,50       81,00  Kerk&Israel 
02 okt. 50,45    50,45       68,90    Elsen: Kerkblad 
09 okt.  58,09    58,09     211,36  CvK.Themadienst 
16 okt. 50,35    50,35     122,20     Onderhoudfonds HC 
23 okt. 37,73    37,72     102,16     Diac. Voedselzekerheids-
projekt 
28 okt.             69,10                     Diaconie Anholtskamp 
30 okt. 41,21     41,21      134,00    Bijbelgenootschap 
30 okt. 37,05     37,05        57,72    Stokkum CvK. 
02 nov. 30,30     30,30                     Dankdag  
06 nov. 45,50     45,50       282,68   fruitbakjes + div.giften 
10 nov.               33,05       Diaconie Anholtskamp 
13 nov. 33,58     33,57         97,50   Diac. alg. middelen 
20 nov. 134,51   134,51      253,90   CvK. Kerkradio  
 
Giften:  20 sept. t/m 21 nov. 2011 
CvK=Kerkrentmeesters:   n.n. 20,00 / J.V. 5,00  
H-E 50,00 / t.H. 10,00 / W. 10,00 / D.W.B. 5,00  
O-R 15,00 / H-N 50,00 / D.S 10,00 / W. 10,00  
n.n. 10,00 / W. 10,00 / W. 50,00 / O. 10,00 / T-D. 5,00 
L. 20,00 / n.n. 20,00 / P-R. 50,00 / G.S. 20,00 /  
S. 5,00 / Z. 20,00 / B. 10,00 / J.W.B. 10,00 /  
Orgelfonds:  D-S. 5,00 / M. 10,00 / 
Verjaardagsfonds: E-K. 10,00 / P-S. 10,00 / B. 5,00  
J.K. 10,00 / H.J.L. 10,00 / S-T. 20,00 / B. 10,00  
K-K. 10,00 / J.W.S. 10,00 / Z-tH. 20,00  
via M.R. 15,00 / K. 10,00 / M. 10,00 / G.B. 5,00  
via bank-acc.giro  85,00 
Diaconie: 
Voedselprojekt:  n.n. 10,00 /  
Fruitbakjes: div. 407,50 
Bloemen: S-R. 10,00 / A. 10,00 / H-V. 10,00  
M-O. 10,00 / G.H.S. 7,00 / N-kO. 10,00 T.W. 10,00  
V. 10,00 / J-S. 5,00 / J.Z. 5,00 / P. 10,00 / W-V. 10,00/ 
J.W. 5,00 / R. 5,00 / W-L 10,00 / L. 10,00 / M. 5,00 / Z. 
10,00 / H.H. 5,00 / H-V 10,00 /  
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 Berichten van de synode 
november 2011 
 
Predikanten en hun studie. 
Het wijzigen van de kerkorde vereist 
een dubbele behandeling in de sy-

node, eerst een voornemen tot een besluit, dan een 
ronde door de kerkenraden en classisvergaderingen, 
de zogenaamde consideraties, en dan komt het voor 
de eindronde in de synode terug. En als het dan over 
iets gaat dat met “arbeidsvoorwaarden” te maken heeft 
komt er nog van alles bij. 
En dat was aan de orde bij het studieverlof van predi-
kanten, dat wordt vervangen door een regeling van 
“permanente educatie”. In de periode tussen de eerste 
lezing en de tweede lezing werd de regeling alvast in-
gevoerd. Dat pakte slecht uit, veel predikanten kwa-
men tegen de regeling in het geweer, soms zelfs met 
oneigenlijke argumenten zoals “waar blijft ons sabbat 
verlof?”. Na veel discussie werd de wijziging in de 
kerkorde toch aangenomen, maar pas nadat toege-
zegd was dat de uitvoeringsregelingen worden aange-
past en t.z.t. geëvalueerd. De nieuwe regeling is min-
der vrijblijvend dat de oude die voorzag elke 5 jaar in 
een periode van 3 maanden studieverlof. Nu bestaat 
het programma uit verplichte modules en vrij keuze 
modules en is voorzien in een puntensysteem, een 
beetje vergelijkbaar met de studiemodules aan de uni-
versiteit. Het is even wennen, maar na wat aanloop-
problemen rond het aanbod en rond planning, zal het 
doel vast wel bereikt worden: een breed aanbod dat 
voorziet in de behoefte van kerk en predikant en dat 
de kwaliteit en de arbeidsvreugde van het predikants-
werk zal verhogen. 
 
De VISIE van de kerk: “de hartslag van het leven” 
In de novembervergadering van de synode is een 
nieuwe visienota besproken en aanvaard na bijna een 
hele dag discussie. Dat gebeurt eens per 5 jaar en die 
nota is de basis voor de beleidsnota die er op volgt. 
Veel kerkenraden kampen met een vermindering van 
het aantal kerkleden en van inkomsten. Is de kerk nog 
wel van deze tijd? Moeten we de oude tradities hand-
haven of is er verandering nodig? Wat moet de kerk 
doen, waar staat de kerk voor, waarop moet de kerk 
zich in deze tijd richten? In de discussie kwamen de 
verschillende stromingen binnen de kerk tot uiting. 
Vooral het spanningsveld tussen “houden wat we heb-
ben” en experimenteren met nieuwe vormen kwam 
duidelijk naar voren. Dat er meer is dan zorg wordt 
duidelijk met de vier thema‟s: 
Over de inhoud van het geloof: de nota is geen ge-
loofsbelijdenis, vraagt zelfs om wat afstand te nemen 
van waarheidsclaims. Het geloof is iets wat je krijgt, 
niet iets wat je opdringt. 
Over de vorm: We moeten zuinig zijn op wat we aan 
oude beproefde vormen hebben, maar daar niet 
krampachtig mee omgaan. De Geest schept ook ruim-
te voor geloof op onverwachte plaatsen en tijden. 
Ruimte voor nieuwe vormen van gemeente zijn en van 
liturgie. 

Over de samenleving: De kerk is er niet alleen voor 
zichzelf maar ook voor de samenleving. Misschien wel 
juist voor die samenleving, getuigend en als “broeders 
hoeder”. De kerk heeft een taak in diaconaat (hulp, 
barmhartigheid) en politiek (profetisch opkomen voor 
ethiek en rechtvaardigheid). 
Over andere kerken: De PKN is niet de enige kerk, 
die kerk is deel van de KERK, wereldwijd en in Neder-
land. Daarom zijn oecumenische relaties van belang, 
als opdracht en om er van te leren. 
De nota is in te zien op: 
www.pkn.nl/5/site/uploadedDocs/AZ%2011-
26%20Visienota2.pdf  
 
Henk Zomer, synodelid vanuit classis Enschede 
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