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UREN, DAGEN, MAANDEN, JAREN….

len weten zich, vroeger en nu, door liederen uit het
Psalmboek aangesproken.
Maar… de melodieën van het Psalm- en kerkboek zijn
ook vandaag nog wel bekend en klinken goed in de
oren, alleen de woorden zijn verouderd en worden niet
meer begrepen.
Door Coot van Doesburgh is dit
probleem aangepakt. Ze heeft een
boekje gemaakt met de titel “Licht”.
100 liedjes voor iedereen. Het zijn
oude en vertrouwde melodieën
voorzien van nieuwe woorden, verstaanbaar voor iedereen. Vijftien
van deze liedjes zijn op cd gezet,
gezongen door Karin Bloemen en
één duet van Paul de Leeuw en
Karin Bloemen.
Het zijn 100 liedjes waarin diepe
emoties weerklinken en waarin geraakt wordt aan de Eeuwige en Zijn omzien naar ons
mensen, met ruimte voor beleving en geloofsovertuiging van elk mens afzonderlijk.
Als nummer 11 is het onderstaande lied opgenomen
op de melodie van ‘Uren, dagen, maanden, jaren’ uit
de Hervormde Bundel Gezang 292:

…vliegen als een schaduw heen, zingen of zongen we
aan het eind van het jaar.
Tegenwoordig lijken de jaren kort, zeker met het klimmen der jaren, maar de winter is lang. De sneeuw en
de vorst kwamen al vroeg en ook al is het veld nu weer
groen, de gladheid is nog niet over en we weten niet
wat er nog komt aan koude en sneeuw. Bovendien
duurt de winter dit jaar kerkelijk gezien lang, omdat
Pasen laat valt, pas aan het einde van april.
Lange maanden dus van koude en eenzame winteravonden. Vroeger was dat wel anders, dan waren die
avonden juist gezellig want er werd samen gezongen
bij het harmonium uit de bundel van Johannes de Heer
of liederen uit ‘Kun je nog zingen, zing dan mee.’
Zingen en samen muziek maken is belangrijk voor de
mens. Niet alleen vroeger, ook vandaag de dag. Niet
voor niets zijn programma’s als The Voice of Holland,
Popstars en Idols en noem maar op mateloos populair.
Weliswaar bij de tv, maar toch even samen zingen.
Op belangrijke momenten in het leven en op momenten van overgang, bijvoorbeeld bij een afscheid, is het
fijn om samen te zingen. Op de televisie konden wij
dat zien bij de herdenking van Coen Moulijn, de oud
sterspeler van Feyenoord.
Waarom is zingen, samen en alleen, zo bijzonder en
mooi (zelfs als je niet muzikaal bent)?
Zingen doe je samen en als je een lied goed kent en
het is een lied dat je raakt, dan blijft het in je hoofd
hangen. Dan zing je vervolgens ook alleen, hardop of
in stilte, als herinnering aan dat moment van samen
zingen.
Woorden op rijm en woorden op muziek blijven beter
hangen in het geheugen dan gesproken woorden.
Woorden met muziek hebben een diepere zeggingskracht, raken het gevoel op een dieper niveau dan iets
dat zomaar gezegd wordt.
Een lied kan je raken tot in het diepst van je ziel. Tijdens het zingen van een lied kun je je emoties de vrije
loop laten. In een lied kun je emoties uiten en door
samen te zingen deel je emoties met anderen.
Door middel van een lied durven we dingen te verwoorden die wij eigenlijk niet hardop durven zeggen.
Denk maar aan een liefdeslied of aan een lied dat het
gemis van iemand die ons lief is of was onder woorden
brengt.
En… een predikant zei tegen mij: Zingen is dubbel
bidden.
Ook in de Bijbel en de bijbelse tijd werd er gezongen.
Dat vinden we terug in het boek van de Psalmen. Ve-

Uren, dagen, maanden, jaren
Gaan als water door je hand.
Om te leven en ervaren
Ziet men nauwelijks nog ’t verband
Tussen werken, zorgen leven.
Hoe verdelen wij de tijd
Die zo spaarzaam wordt gegeven
En zo moeiteloos verglijdt.
Sta dus stil bij de fragmenten
Die er werkelijk toe doen.
Klein- en grootgeluksmomenten
Van elk jaar en elk seizoen.
Neem de tijd om te genieten,
Geef ook aandacht aan de pijn.
Tranen zijn om te vergieten
En daarna weer sterk te zijn.

Ds. Elly Nordt

Bevestiging nieuwe ambtsdragers
in de dienst op 6 februari
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Doopdienst: Eline, dochter van Johan en Marlies Dondertman, is aangemeld voor de doopdienst van 30 januari. Op 27 maart is de volgende doopgelegenheid
gepland met ds. Nordt als predikante.

Kerkdiensten
Zondag 23 januari
10.00 uur
Ds. E. Nordt
Eindcollecte: CvK

Bevestiging en afscheid: Op 6 februari nemen we afscheid van Gerrie Amtink-van Coeverden en Johan
Klein Bleumink als pastorale medewerk(st)er, evenals
Jolanda van den Noort-Knobben als ouderlingkerkrentmeester en Wilma Roeterdink-Muytstege als
jeugdouderling. In het pastorale team van wijk zuid zijn
Gerrit en Hendrika Leunk er nieuw bijgekomen,
evenals Josje Zweers. Hen hopen we dan aan u voor
te stellen. Joke Doornhein-Vastenburg en Henk Jansen worden herbevestigd in het ambt van ouderling.

Vrijdag 28 januari Zangavond Anholtskamp
19.00 uur
Ds. M. Dijkstra
Collecte:
Diaconie
Zondag 30 januari Doopdienst
10.00 uur
Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK Jeugd- en jongerenwerk
Zondag 6 februari Bevestiging ambtsdragers
10.00 uur
Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK

Heilig avondmaal: Op 20 februari is de evangelielezing uit Mattheüs 5: 33-48. Wat wordt daar bedoeld,
wanneer Jezus zegt dat we volmaakt hebben te zijn?
Teruggrijpend op een oudtestamentisch woord (tâmîm)
gaat het om mensen, die integer zijn, betrouwbaar, op
wie je aankunt. Mensen uit één stuk. Dat is wat anders
dan foutloos zijn, perfect! Zo hoog hoeft de drempel
niet te zijn, voordat je gast bent aan de tafel van de
Heer.

Zondag 13 februari
10.00 uur
Mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK-Renovatie dienstgebouw
Zondag 20 februari Heilig Avondmaal (lopend)
10.00 uur
Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: ZWO Pakistan

Buurtdienst Elsen: Op het leesrooster staat op 6 maart
een gedeelte uit de bergrede: Mattheüs 7:15-27. Daarin staat een bekende uitspraak over het bouwen van
een huis op een stevig fundament, zodat het bestand
is tegen wassend water en harde wind. Het evangelie
benadrukt dat christen zijn meer is dan een geloofsovertuiging aanhangen. Het is een ‘way of life’. Je bent
het 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Er worden daden verwacht, die overeenstemmen met dat geloof, gebaseerd op de woorden van Jezus. Dat geeft
stevigheid aan je leven. En als wind en zee je toch te
machtig worden, is er een hand, die je vastgrijpt.

Vrijdag 25 februari Zangavond Anholtskamp
19.00 uur
Ds. E. Nordt
Collecte:
Diaconie
Zondag 27 februari
10.00 uur
Ds. E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie
Zondag 6 maart
Martinuskerk
10.00 uur
Ds. A. Braakman, Diepenheim
Eindcollecte: CvK- Kerkblad

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor
de allerkleinsten en kindernevendienst. 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.

Buurtdienst Elsen
10.00 uur
Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK- Kerkblad
Woensdag 9 maart Brookschole Biddag
20.00 uur
Ds. E. Nordt
Collecte:
Diaconie en Kerk

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!

Zondag 13 maart Themadienst
10.00 uur
nog niet bekend
Eindcollecte: Com. themadiensten
BIJ DE DIENSTEN
Zangavond: Wat is uw enige troost, zowel in leven als
in sterven? Zo luidt de eerste vraag bij zondag 1 van
de Heidelbergse catechismus. Op sommige grafstenen
wordt verwezen naar de zaligsprekingen uit Mattheüs
5: 1-12 (op 30 januari op het leesrooster). Welke troost
bieden deze woorden? Op vrijdag 28 januari wordt
dat uitgewerkt in de zangavond in de Anholtskamp,
aanvang 19.00 uur.

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.
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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.

aantal zaken met elkaar overleggen. Tevens is er de
mogelijkheid om voor de microfoon te oefenen. Ook zij
die belangstelling hebben om lector te zijn, mogen zich
hierbij uitgenodigd weten, evenals de reserve-lectoren.
Do. 17 febr.: Liturgiegroep
Op donderdag 17 februari komen we als Liturgiegroep
om 20 uur bij elkaar in het Dienstgebouw. We willen
met elkaar praten over het Avondmaal. Er zal achtergrondinformatie worden gegeven over de instelling van
het Avondmaal en de oorsprong en de verschillende
gebruiken die in de loop van 20 eeuwen christendom
zijn ontstaan. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Iedere
avond staat op zichzelf, dus je kunt zo met ons meedoen. Ook voor jou is er koffie of thee en een plek in
de kring. We zien uit naar jouw aanwezigheid.

HUISKAMER VAN DE KERK
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw of in de kerk tijdens de openkerkdagen gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of
thee. De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van
09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.

OSSENHOORNBLAZERS
Op eerste kerstdag is er weer een oude traditie hersteld: er waren dit jaar weer ossenhoornblazers die op
kerstmorgen de Markeloërs naar de kerk riepen.
Ook gaven zij tijdens de dienst uitleg over het ossenhoornblazen. Mannen, bedankt en dit jaar weer?

Maak van de kerk geen spoorzoeker
Als gemeente willen we graag meeleven met elkaar.
Daarom… wordt u opgenomen in het ziekenhuis, of
kent u iemand in uw omgeving die naar het ziekenhuis
moet of lang of kort ziek is, laat het weten aan de pastorale medewerker, de ouderling of de predikant.
En… zijn er veranderingen in uw leefomstandigheden,
zoals geboorte of verhuizing, laat het ook de kerk weten, want maak van de kerk geen spoorzoeker.

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
IN MEMORIAM
Op vrijdag 3 december 2010 kwam er, toch nog onverwacht, een einde aan het leven van Johanna Hendrika Olydam – ter Balkt op de leeftijd van 97 jaar.
Met recht kan gezegd worden dat Hanna van de Möhlnkolk een bewogen leven heeft gehad. Ze trouwde in
1935 met Hendricus Olydam en kwam op de boerderij
aan de Holtdijk wonen.
Er kwamen 3 zoons, waarvan er één al op de leeftijd
van anderhalf jaar overleed. Toen de jongste zoon nog
maar een paar weken was, brak de oorlog uit en al op
de eerste dag, 10 mei 1940, sneuvelde de man van
Hanna. Dit heeft haar hele leven bepaald.
Hanna is 70 jaar weduwe geweest en heeft ook haar
beide andere zoons moeten verliezen, de eerste op de
leeftijd van 18 jaar, de andere op 56 jarige leeftijd.
Hanna heeft zich, met hulp van de buurt en mensen
om haar heen, altijd staande gehouden. Ze was een
sociaal mens die hield van een praatje en herinneringen ophalen aan vroeger. De gedachtenis aan haar
man en kinderen heeft ze altijd levend gehouden.
Ook bij de herdenking van 65 jaar bevrijding was ze
nog bij alle momenten van herdenken en vieren aanwezig. Ze genoot van de schoondochter en de 3 kleinkinderen en de 4 achterkleinkinderen om haar heen.
De laatste 10 jaar woonde Hanna Olydam in de Anholtskamp. Daar genoot ze van het zingen tijdens de
zanguurtjes en vond ze kracht en steun bij de woorden

AGENDA
Ma. 7 febr.: Belijdeniscatechese bij Ton Oostdijk,
Loosboersstraat 60, aanvang 20.00 uur.
Di. 8 febr.: Instructieavond Kindernevendienst en Zondagsscholen. Aanvang 20.00 uur in het Dienstgebouw.
Wij buigen ons over de zondagen tot de 40 dagentijd.
We hebben dringend behoefte aan uitbreiding van de
groep mensen die Kindernevendienst geeft op zondagmorgen in de Martinuskerk. Denk jij nou, misschien
vind ik dit wel leuk om te doen, kom dan op 8 februari
eens kijken. Wij zijn een gezellige groep die het fijn
vindt om aan kinderen een verhaal uit de Bijbel te vertellen en vervolgens een werkje te laten maken.
Do. 10 febr.: Gespreksgroep bij John en Janneke
Hofman, Zonneweg 22, aanvang 20.15 uur. Onderwerp: verheerlijking op de berg (naar Matth. 17, dat in
de veertigdagentijd op het leesrooster staat, wanneer
we van plan zijn om thema’s uit die tijd met schilderen
te verwerken).
Do. 10 febr.: Lectorentraining en overleg
Alle lectoren zijn uitgenodigd op donderdag 10 februari
om 20.00 uur in de kerk. We willen met elkaar evalueren hoe het in het afgelopen jaar is gegaan en een
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is afwachten. Dat kan nog altijd, al zullen vele ouderen
daar niet op zitten te wachten. Zij verlangen vast naar
begaanbare wegen en voetpaden. Zodat ze de deur uit
kunnen.

uit de Bijbel. Het geloof in de liefde van Christus heeft
haar in haar hele lange en bewogen leven gedragen
en zal haar nu over de grens van de dood heen dragen naar het land van licht waar
het goed is.
Na een dienst in het Dienstgebouw op 8 december 2010 hebben we het lichaam van Hanna
in de aarde gelegd bij haar oudste zoon, nadat we nog even
hadden stilgestaan bij het eregraf van haar man.
We bidden voor Mina Olydam, de schoondochter en
voor de kinderen en kleinkinderen dat ze de herinnering aan Hanna levend houden en dat Christus hen in
zijn liefde troosten en bewaren zal. (E.N.)
Na een periode van ziek zijn en afscheid nemen is er
op vrijdag 3 december 2010 een einde gekomen aan
het leven van Barteld Gerrit Rozeboom (Bert) op de
leeftijd van 80 jaar.
Met zijn vrouw Toos, met wie hij getrouwd was na het
overlijden van zijn eerste vrouw Annie, woonde Bert de
laatste jaren aan de J.C. Romijnlaan 8 in Markelo.
In Markelo en in Diepenheim was Bert een bekend
persoon, want hij had een kapperszaak in Markelo en
ook een periode in Diepenheim. Tot september van
het afgelopen jaar was Bert nog actief als kapper in
zijn knipkar op donderdag in Diepenheim.
Naast het werk als kapper was Bert ook een man met
hobby’s. Een bijzondere hobby was geluidsjager. Dit is
vogelgeluiden opnemen met de bandrecorder. Deze
hobby gaf Bert en ook Toos een hechte vriendenkring.
Naast de kinderen zijn deze vrienden nu een grote
steun, omdat Toos zo afhankelijk is als gevolg van een
gebroken heup.
Op een bijzondere manier hebben
we Bert herdacht met vogelgeluiden
en met woorden van de kinderen, de
vrienden en vriendinnen. Ook hebben we ‘live’ gezongen: “Blijf bij mij,
Heer” op 9 december in het crematorium in Diepenveen.
We hoorden woorden uit de Bijbel waar Jezus zegt dat
als God het gras, dat maar zo kort op het veld staat,
toch heel mooi heeft gemaakt en als God voor de vogels zorgt zodat ze te eten en te drinken hebben en in
hun volle tooi mooier zijn dan Salomo in al zijn pracht,
dat God dan nog meer voor zijn kinderen zal zorgen.
Wij bidden voor Toos en de kinderen en kleinkinderen
en voor allen die Bert missen dat God voor hen zal
zorgen en troost en kracht zal geven en wij bidden dat
mensen als teken van Gods liefde blijven omzien naar
elkaar. (E.N.)

Wat 2011 nog meer zal brengen, afgezien van het
weer en de gevolgen daarvan: de tijd zal het leren. We
maken in elk geval een nieuwe start met een verbeterd
dienstgebouw en uitvaartcentrum. Voor de rest vind ik
me in een oud lied, maar niet minder actueel: ‘Heer,
wees mijn Gids, op heel mijn levenspad. Wees Gij mijn
Gids.’ (Joh. de Heer 569). Moge die Gids, Jezus Christus, u en mij de weg wijzen, en mogen wij bereid zijn
om te gaan.
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
In de gemeente, maar ook binnen de kerkenraad en
het pastoraal team, hebben we de laatste tijd te maken
met mensen die ernstig of minder ernstig, maar wel
vervelend, ziek zijn. We kunnen ze niet bij name noemen en vaak weten we het niet eens van iedereen.
Wat we wel weten, is dat we voor allen mogen bidden
en dat God naar ons gebed luistert en… dat wat bij
mensen niet bekend is en wat voor mensenoren niet
verteld kan worden, wel bekend en gehoord is bij God.
Wij vragen God om kracht en troost voor een ieder die
dat nodig heeft. We weten ook dat Hij wil dat ook wij
mensen naar elkaar omzien. Als we ieder een klein
stukje doen, is het samen toch een hele berg.
Een hartelijke groet, in verbondenheid,

DOOR WEER EN WIND
Als het even kan gebruik ik de fiets om mensen te bezoeken, tenzij het erg regent. In december was dat op
gladde en besneeuwde wegen af en toe wel een groot
avontuur. Menigeen is lelijk onderuit gegaan in die tijd.
Sommigen hadden flinke pech en liepen daarbij botbreuken op. Of vorst en sneeuw nog weer terugkeren,

Ds. Elly Nordt
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Kerk erkende hbo-opleidingen aangeboden PEcursussen. De resterende verplichte uren dient de
predikant te besteden aan studie welk vrij te kiezen is
uit door de Commissie erkende cursussen en andere
vormen van deskundigheidsbevordering.
Onder de permanente educatie behoudt een predikant
met een voltijdsaanstelling het recht op 520
uren(betaald) studieverlof. De voortgezette nascholing
vergt 420 uur in vijf jaar. Daarnaast heeft de predikant
nog recht op 100 uur per vijf jaar in te vullen studieverlof. Kerkraden dienen ervoor zorg te dragen dat predikanten aan hun verplichtingen tot het volgen van
voortgezette nascholing kunnen voldoen.
J.J. Haas, Scriba

Kerkenraad
Verslag kerkenraadsvergadering van 6 jan. 2011.
I.v.m. het nieuwe jaar en de daarbij behorende herbenoeming van het moderamen, werd deze vergadering
geopend door de in leeftijd oudste predikant van onze
gemeente, ds. Elly Nordt.
Zij ging voor in gebed.
Daar er geen aftredende moderamenleden zijn, is het
voorstel om dezelfde leden te herkiezen. Voorstel is
aangenomen. Hierna kon de voorzittershamer weer
worden overgenomen door dhr. Harm Linde.
• Aanpassing Kerkorde deel 1 ordonnantie 1 t/m 5 is
vastgesteld. In september volgt besluit.
• Begroting diaconie ( 2011) werd goedgekeurd.
• Adreswijziging en Nieuwjaarswens van ds. en mevr. H.L. Boonstra : Parklaan 2 – K 209, 2181 DB
Hillegom.
• Er wordt nog nagedacht over een nieuwe naam
voor het Dienstgebouw. Reacties zijn welkom.
• Traditie ossenhoornblazen op kerstmorgen wordt
weer in ere hersteld.
• Plaatselijke regelingen zijn voorlopig vastgesteld
en worden voor de gemeente ter inzage gelegd op
het kerkelijk bureau.
• Lektorentraining op 10 februari 2011 om 19.00 uur
in de Martinuskerk.
De vergadering werd afgesloten met het gezamenlijk
bidden van het Onze Vader.
Notulist J.Doornhein

Diaconie
BLOEMENDIENST.
De dames Hermien Nijland en Dina Wolberink hebben
beiden om zeer persoonlijke reden te kennen gegeven
te willen stoppen met hun activiteiten binnen de bloemendienst. De diaconie heeft tijdelijk deze taken overgenomen, maar is al bezig de vacante plekken weer
op te vullen. De diaconie wil Hermien en Dina bedanken voor hun jarenlange inzet voor de bloemendienst.

Kerkrentmeesters
KERKBALANS
Op dit moment is de actie kerkbalans 2011 in volle
gang (van 16 t/m 30 januari 2011) en heeft dit jaar als
thema ”Onze kerk is van blijvende waarde”.
Meer informatie vindt u in de begeleidende brief die u
al hebt ontvangen en op www.kerkbalans.nl.
Alvast bedankt voor uw financiële steun!

Wijziging in de regeling voor de (voorgezette) nascholing van predikanten en kerkelijk werkers.
De tekst van de circulaire, de regeling permanente
educatie zullen binnenkort worden gepubliceerd op de
website van de Protestantse Kerk. Hieronder volgt een
korte samenvatting van de circulaire.

Protestantse Vrouwendienst

Permanente educatie.
In april 2010 heeft de generale synode besloten tot het
invoeren van een regeling voor permanente educatie
van predikanten en kerkelijk werkers per 1 sept. 2011.
Deze regeling omvat alle verplichte deskundigheidsbevordering van predikanten en kerkelijke werkers. De
verplichting tot het volgen van permanente educatie is
onverkort van toepassing voor predikanten voor gewone werkzaamheden.
De periode van werkbegeleiding en nascholing
Predikanten zijn gehouden deel te nemen aan de verplichte nascholing zoals deze door het Seminarium
van de Protestantse Theologische universiteit vanwege de kerk wordt georganiseerd en verzorgd. Kerkenraden dienen hieraan hun medewerking te verlenen.
De voortgezette nascholing
Voor alle predikanten voor wie de permanente educatie geldt, vangt op 1 september 2011 een periode aan
van vijf jaar waarbinnen zij bij een voltijds aanstelling
420 uur (combinatie van contacturen en zelfstudie) erkende studie dienen te volgen.
Deze studieverplichting dient voor minstens 210 uur te
worden besteed aan de door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de door de Protestantse

Na een drukke en zéér winterse decembermaand,
starten we het nieuwe jaar zónder sneeuw!
Héél voorzichtig begin je al iets aan voorjaar te denken. We komen weer een beetje uit de winterslaap.
Het wordt tijd voor ontmoetingen, elkaar weer eens
zien en spreken.
Wat ons, de dames van de Prot. Vr. Dienst betreft, kan
dat op de voorjaarsledenvergadering op dinsdag 15
februari 2011, om 20.00 uur in het vernieuwde
Dienstgebouw.
Hannie Poelert, docent levensbeschouwelijke vorming
(vroeger godsdienstonderwijs), komt ons dan iets vertellen over haar werk aan de openbare basisscholen in
Markelo. Zij doet dit nu ruim een jaar en met véél plezier!
Voor ons ook goed om te weten wat onze Maarkelse
kinderen van haar leren, horen en opsteken voor hun
levenspad.
Misschien steken wij er ook nog wat van op!
Noteert u alvast de datum? Aarzel niet, kom met velen!
Commissie Protestantse Vrouwen Dienst
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Jeugd- en jongerenwerk

6 TOT 10 JAAR
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:

27 januari 2011
10 februari 2011

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

Wanneer: Zie hieronder
…..
Smullen maar…..
Decoreer je eigen mok

zet hij zich er voor in dat o.a. musea meer rekening
houden met kinderen die niet goed kunnen zien. Naast
het ambassadeurschap heeft Sander nog een andere
passie en dat is muziek. Tijdens de dienst zong hij,
begeleid door zijn eigen achtergrondkoor, het lied
“Midden in de winternacht”.

Groetjes Janet, Dewi 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 ………………

Na het optreden van Sander was het tijd voor het
kerstspel: Op zoek naar de herders. Het kerstspel
werd uitgebeeld door de kinderen en leiding uit Elsen.
De kinderen hadden zich gehuld in prachtige kostuums
en stonden zenuwachtig te wachten op hun beurt.
Het kerstspel ging over een journalist die voor het
“Maarkels Nieuws” op zoek ging naar herders. Onderweg ontmoette hij allerlei interessante mensen. Een
zuster die zieke en bejaarde mensen verzorgt op Anholtskamp, een lerares van Elserike die de kinderen
leert de weg te vinden, een politieagent die de inwoners van Markelo beschermt tegen gevaar en een
moeder die liefdevol voor haar kindje zorgt.

Misschien vinden je ouders het wel leuk om een keer
de handen uit de mouwen te steken, geef dit dan door
bij de leiding….

10 TOT 12 JAAR
Waar:
Hoe laat
Onkosten:
Wanneer:

27 januari 2011
10 februari 2011

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

Servies verven
Sokpoppen
Groetjes Madieke

Van de Zondagsschool…
Door de ontmoetingen met deze mensen ontdekt hij
dat je een herder niet moet zoeken bij een kudde
schapen op de Friezenberg, maar dat je op elke plaats
een herder kunt tegenkomen. Zoals op je werk, bij je in
de straat of op school. Je kunt zomaar onderweg iemand tegen komen die je steunt, als je het even niet
meer ziet zitten of die je helpt met dingen als je het
even zelf niet kunt. Je mag zelf een herder zijn.

Op zaterdag 18 december hebben
wij in de Martinuskerk ons kerstfeest gevierd samen met ouders,
grootouders, broertjes en zusjes en
andere belangstellenden. Met elkaar hebben we eerst gezien hoe
de kinderen uit Stokkum de adventskaarsen aanstaken
en hierbij een adventsgedicht opzegden. We hadden
dit kerstfeest een speciale gast: Sander Smale. Hij
heeft ons een korte uitleg gegeven over ons collectedoel voor het komende jaar: de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind. Als kinderambassadeur

Het vrije verhaal, vertelt door Alies ten Hove, ging over
twee jongens die eigenlijk elkaars beste vrienden waren, maar door jaloezie ruzie kregen. Eerst maakte de
één het knutselwerk van de ander stuk, zodat hijzelf de
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nieuw bestuurslid mogen we Mevr. Gerrie MinkjanRoosdom verwelkomen.
Het bestuur hoopt veel dames te verwelkomen op deze avond.
Hebt u belangstelling voor één van onze activiteiten
kom gerust een keertje kijken!

eerste prijs kon winnen. En later liet de ander het
paard schrikken, zodat z’n vriend die er op zat, er af
viel en in het ziekenhuis terecht kwam. Ze kregen beiden spijt van hun acties en hebben het toch snel weer
goed gemaakt met elkaar.
Aan het einde van de viering kregen alle kinderen van
de Zondagsschool als vanouds een tasje met hierin
iets lekkers en een mooi leesboek. Voor de oudere
kinderen was er zelfs een gezangboek of bijbel. De
journalist uit het kerstspel had snel z’n stukje geschreven, zodat iedereen de speciale kersteditie van het
Maarkels Nieuws mee naar huis kreeg, waar ze het
verhaal over de herders nog eens rustig na konden lezen.

Op 17 februari om 20.00 uur in het dienstgebouw zal
tuinontwerper Harry Pierik uit Zwolle onze gast zijn.
In de VERBORGEN STADSTUIN van Harry Pierik
staan vorm en sfeer centraal. Hij is tuinontwerper en
kenschetst zijn tuinen als tuinen om in te dromen, tuinen die verrassend en spannend, rustgevend en harmonieus zijn. Tuinen die zowel een levend schilderij
zijn als praktisch, met zithoek, zandbak of schommels.
Al meer dan 15 jaar geeft de heer Pierik met veel plezier dialezingen en rondleidingen door zijn verborgen
stadstuin. Eén van de leuke dingen is dat je de tuin beleeft en dat je op plekken komt waarvan je het bestaan
niet vermoed zou hebben. Elk onderdeel draagt bij aan
het geheel.
Bestuur H.V.V.

Op zondag 9 januari zijn we weer begonnen met de
Zondagsschool. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn
van harte welkom om een keer mee te kijken wat er zo
al in het Zondagsschooluurtje gedaan wordt. Dat kan
in het Dorp (dienstgebouw) in Stokkum (school) en in
Elsen (kinderopvang bij de familie Pinkert).
Zondagsschool Markelo

Algemeen
NBG REGIOAVOND IN NIJVERDAL
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) houdt voor
onze regio op 7 maart een speciale regioavond voor
leden, vrijwilligers en belangstellenden in Nijverdal,
Herv. Centrum, Constantijnstraat 7a.
Ontvangst met koffie: 19.30 uur, aanvang programma:
20.00 uur. De toegang is gratis.
Op deze avond is er veel aandacht voor het werk in
het buitenland (Peru) en activiteiten in Nederland die
gericht zijn op jongeren. Het thema voor de regioavonden is Toekomst voor het bijbelwerk. Dit sluit aan bij
het thema van de Bijbel10daagse van het afgelopen
jaar.
“Al bijna 200 jaar is het NBG actief met het vertalen en
verspreiden van de Bijbel” zegt CeesJan Visser, directeur van het NBG. “Dat werk kan gedaan worden
dankzij de trouwe steun van onze leden en donateurs.
We laten graag zien welk effect ons werk heeft. Dat
doen we via ons kwartaalblad, maar ook door het organiseren van regioavonden.”
Johan Wijnhorst, landelijk coördinator vrijwilligerswerk,
voegt er aan toe: “Ook onze vrijwilligers – die natuurlijk
vaak ook lid zijn van het NBG – waarderen de regioavonden. Voor hen betekent het een hart onder de
riem. Ze zien iets van het effect van hun inspanningen.
Op een regioavond word je er weer eens bij bepaald:
we doen het niet voor onszelf.”
Visser: “De vraag naar bijbels blijft hoog. Er is nog veel
werk te doen als het gaat om het vertalen en verspreiden van bijbels. Maar het is de moeite waard. Onlangs
bezochten Ruud Blom en Henk Ruiter namens het
NBG diverse bijbelprojecten in Peru. Het is ontroerend
wat zij te vertellen hebben. Mensen die een bijbel als
een kostbare schat tegen hun hart drukken, kinderen
die opgetogen hun bijbelboekjes in ontvangst nemen.
Geweldig!”

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Op donderdag 27 januari om 20.00
uur zal onze eerste verenigingsavond zijn in het Dienstgebouw. Deze avond is Ds. Elly Nordt onze gast.
Zij zal met ons van gedachten wisselen over het onderwerp:
“De wortels van het geloof.”
Dit naar aanleiding van het gesprek dat Paul Witteman
met Herman Finkers had over het onderwerp “Liever
dan geluk.” ( Dit was 26 december en 2 januari jl. op
tv).
Zij zal ons een doorkijkje geven in het ontstaan van de
kerk:
- Over de Joodse wortels en hoe de kerk zich ontwikkelde door de eeuwen heen.
- Over de Markelose kerkgeschiedenis, die een rijke
historie kent.
- Toen was het wij en nu is het ik.
- Verbinden met vandaag, hoe staan wij in de wereld en kerk?
- Het is belangrijk de dingen van vroeger door te
geven.
- Hoe kun je kerk zijn met elkaar?
Deze avond is ook onze algemene ledenvergadering.
In het boekje van december hebben wij u hier al over
geïnformeerd. Op de ledenvergadering staan o.a. de
volgende punten op de agenda:
- De kascommissie zal verslag uitbrengen van haar
bevindingen.
- Bestuurswisseling:
Mevr.
Dini
HarmelinkBerendsen is aftredend en niet herkiesbaar. Als
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Bezoekers van de regioavonden kunnen hier zelf iets
van zien, want op elk van de avonden zal Ruud Blom,
NBG-medewerker voor bijbelhulp wereldwijd of Henk
Ruiter, NBG-regiocoördinator voor de regio Noord, iets
vertellen en laten zien van hun reis.
“Bij toekomst denk je natuurlijk ook aan de jeugd” zegt
Johan Wijnhorst, “want wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Jeugdwerk heeft bij het NBG een belangrijke plaats. Het motiveert veel mensen om ons werk te
steunen. Zij vinden het belangrijk dat ook in de toekomst de Bijbel gelezen wordt. Tijdens de regioavonden komen we met een paar nieuwe initiatieven op dat
gebied. Op onze website kun je vinden wat er in welke
plaats aan de orde komt. Dus ik zou zeggen: kom naar
de regioavond en laat je verrassen.”
Kijk ook op www.bijbelgenootschap.nl

wo. 26
do. 27
vr. 28
za. 29
zo. 30
ma. 31
zo. 23

Herziene Statenvertaling op Biblija.net
Direct na de verschijning van de Herziene
Statenvertaling
(HSV)
heeft het Nederlands
Bijbelgenootschap deze
als achtste Nederlandse
Bijbelvertaling
toegevoegd aan de website www.biblija.net. Dit is het Bijbelgenootschap overeengekomen met de Stichting
Herziene Statenvertaling.
Op de site biblija.net zijn de complete teksten te lezen
van De Nieuwe Bijbelvertaling, Statenvertaling (Jongbloed-editie), NBG-vertaling 1951, Willibrordvertaling
1995, Groot Nieuws Bijbel, Statenvertaling 1637 en de
Statenvertaling editie 1977. Het is mogelijk om in
meerdere Bijbelvertalingen te zoeken en ze eenvoudig
met elkaar te vergelijken.
Ook zijn er onder meer Engelse, Franse, Duitse,
Spaanse en Russische bijbelvertalingen op de site te
vinden.
Het Nederlands Bijbelgenootschap hoopt de site binnenkort uit te breiden met bijbelvertalingen in het Fries
en Gronings.
De Nederlandse versie van biblija.net is de best bezochte site van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Gemiddeld wordt de site zo’n 250.000 keer per maand
bezocht.
Werkgroep NBG Markelo

di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4

Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14-2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20
Matteüs 4:12-25
Romeinen 15:14-33
februari 2011
Matteüs 5:1-16
Jesaja 54:1-10
Jesaja 54:11-17
Jesaja 55:1-13

za. 5

Jesaja 56:1-8

zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16

Jesaja 56:9-57:6
Jesaja 57:7-13
Jesaja 57:14-21
Jakobus 1:1-18
Jakobus 1:19-27
Jakobus 2:1-13
Jakobus 2:14-26
Matteüs 5:17-26
Matteüs 5:27-37
Matteüs 5:37-48
Matteüs 6:1-6

do. 17

Matteüs 6:7-15

vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28

Matteüs 6:16-23
Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14
Jesaja 59:1-8
Jesaja 59:9-15a
Jesaja 59:15b-21
Jakobus 3:1-12
Jakobus 3:13-18
Jakobus 4:1-10
Matteüs 6:24-34
Matteüs 7:1-14
maart 2011
Matteüs 7:15-8:1
2 Korintiërs 1:1-11
2 Korintiërs 1:12-22
2 Korintiërs 1:232:13
2 Korintiërs 2:14-3:6
2 Korintiërs 3:7-18
2 Korintiërs 4:1-15
2 Korintiërs 4:165:10
2 Korintiërs 5:11-21

di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4
za. 5
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9

zo. 23
ma. 24
di. 25
wo. 26
do. 27
vr. 28
za. 29
zo. 30
ma. 31
zo. 23
ma. 24
di. 25

januari 2011
Romeinen 15:14-33
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Sefanja 1:1-13
Sefanja 1:14-2:3
Sefanja 2:4-15
Sefanja 3:1-8
Sefanja 3:9-20
Matteüs 4:12-25
Romeinen 15:14-33
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27

Grote schoonmaak
Neem God serieus
Hoop voor Gods volk
Recht
Bemoediging
Startpunt
Nieuwe wegen
Het echte geluk
Vruchtbaar
Rechtsbescherming
Gratis, maar niet voor niets
Gods belofte voor
iedereen
Let op het einde
Afgodsprostitutie
Een weg terug
Verankerd geloof
Woorden en daden
Wet op gelijke behandeling
Daadwerkelijk geloof
Wet met evangelie
Hard voor jezelf ...
... mild voor anderen
Niet voor de bühne
Kinderen die vragen worden
gadegeslagen
Vast vrolijk
Geen vormen ...
... maar normen
Aan God zal het niet liggen
Schuldbewust
De HEER redt en bevrijdt
Houd je tong in toom
Wijsheid
Wie is jouw vriend?
Zorgplan
Inzicht
Hogere bouwkunde
Met de moed der hoop
Ja en amen
Vreugde en verdriet
Geen dode letter
Open verhouding
Helderheid
Zicht op de toekomst
Gepaste trots

AMBTSJUBILEUM
Op 19 januari 2011 was Ds. Deodaat van der Boon
25 jaar werkzaam als predikant. Op 23 januari heeft
zijn gemeente Wassenaar daar aandacht aan besteed.
Omdat Ds. van der Boon ook 10 jaar lang één van onze dominees was in die lange periode, willen we Markelo daar graag van in kennis stellen.
Gedeelde vreugd is altijd dubbele vreugd.

Nieuwe wegen
Hartelijke groeten
Eervolle vermeldingen
Grote schoonmaak
Neem God serieus
Hoop voor Gods volk
Recht
Bemoediging
Startpunt
Nieuwe wegen
Hartelijke groeten
Eervolle vermeldingen

MARKELO’S KERKKOOR
Onze jaarvergadering heeft plaatsgevonden bij Jeroen,
in ons fantastische thuishonk "Het Dienstgebouw". In
een compleet gerenoveerd gebouw kunnen we optimaal genieten en zingen, zoals het Markelo's Kerkkoor
dat al jaren doet. Wat heet jaren??? Dit jaar bestaat
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GIFTEN: (van 22 november t/m 31 december 2010)
College van Kerkrentmeesters:
G. 45,00 / K. 10,00 / N-E. 15,00 / B. 10,00 / H. 25,00 /
R-Z. 5,00 / Z. 10,00 / J-S. 5,00 / L-Z. 10,00 / tB. 50,00
G.A. 10,00 / G.S. 10,00 / J.A. 10,00 / D.K. 10,00 /
KlT. 50,00 /
Verjaardagsfonds: J.S. 10,00 / WKO. 10,00 /
M.R. 10,00 / G.S. 5,00 / B. 15,00 / G.L. 10,00 /
J.N. 10,00 / G.S. 5,00 / D.B. 10,00 / P-K. 10,00 /
K-W. 10,00 / K. 5,00 / H.P. 10,00 / B. 5,00 /
+ div. per bank €. 78,00
Onderhoudfonds: P-H. 10,00 /
Diaconie:
Algemeen: AV. 10,00
Fruitbakjes: 170,00
Kalenders: 145,00
Bloemen: H-H. 12,50 / K. 10,00 / tH-S. 10,00 /
H.W. 10,00 / E. 10,00 / DB. 10,00 / S-S. 10,00 /
S. 10,00 / AB. 10,00 / B. 5,00 / K-K. 10,00 / B. 5,00 /
JK. 10,00

ons koor 80 jaar. In 1931 werd het koor opgericht en
er wordt gezongen tot de dag van vandaag. Soms wat
meer leden, soms wat minder. Het ledenaantal doet
ons soms wat verontrusten, maar met onze harde kern
van trouwe leden kan dit alleen maar leiden tot eenheid en saamhorigheid. De grote datum is 14 oktober
2011 met een concert in de Martinuskerk. Maar daar
leest u later meer over via het kerkblad.
Ook willen wij onze donateurs en allen die ons een
warm hart toedragen, hartelijk danken voor de financiële ondersteuning en we wensen jullie en ons veel
zanggeluk in het komende jaar.
Kerkkoor Markelo

PAKISTAN IN CRISIS
De vloedgolven in 2010 maakten 20 miljoen slachtoffers en spoelden hele oogsten weg. We herinneren
ons hoe in 1953 de dijken in Zeeland doorbraken en
een deel van ons land overspoelde. Eenzelfde ramp,
maar op veel grotere schaal, heeft Pakistan getroffen.

COLLECTEN:
Datum:
CvK.:

Diac.:

26 nov.
28 nov.
05 dec.
12 dec.
19 dec.
19 dec.
24 dec.
24 dec.

106,69

106,69

24 dec.
25 dec.
26 dec.

71,42
99,81
22,85

71,42
99,80
22,85

31,28 31,27
27,83 27,82
34,75 34,75
17,93 17,92
kerst zangdienst

Eindcollecten:
50,10 Diac. A’kamp
73,82 Diaconie
59,50 CvK / kerk
103,30 Diaconie
47,70 CvK / kerk
305,57 CvK / kerk
91,15 Diac. A’kamp
349,20
Kinderen in de knel
215,66 Diaconie
249,85 CvK / kerk
53,20 CvK.
oudejaarscollecte.

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

In honderd jaar tijd verzevenvoudigde het aantal inwoners in Pakistan. Maar het oppervlak van de bewoonbare en vruchtbare grond groeit niet mee. Van tijd tot
tijd zijn de Pakistanen slachtoffer van aardbevingen en
overstromingen. Toch moet zeventig procent van de
Pakistanen in het droge Punjab rondkomen van landbouw. Ze leiden een moeizaam bestaan. Er is gebrek
aan grondstoffen, vruchtbare grond en water. Het gevolg? Voedselcrisis en honger. De groeiende bevolking en het veranderende klimaat maken de ontwikkeling alleen maar zwaarder.
Daarom steunt Kerk in Actie een initiatief van drie
christelijke organisaties. Zij ondersteunen meer dan
achtduizend boerengezinnen en hun loonarbeiders in
Oost-Pakistan. Ze krijgen grondstoffen, leren milieuvriendelijke landbouwtechnieken en werken samen
aan voedselzekerheid. Hun oogst verbetert en ze kunnen zich voorbereiden op zwaar weer. Indirect zijn
150.000 van de armste Pakistanen gebaat bij deze
hulp.

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

Van levensverhaal naar levensboek
De commissie Identiteit van de
PCOB (gewest Overijssel) heeft
een zestal afdelingen van de PCOB
gevraagd om vanaf januari a.s. de
cursus ‘Van levensverhaal tot levensboek’ te organiseren. Hierop is
enthousiast gereageerd. Deze cursussen worden verspreid over de provincie gehouden,
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in resp. Hengelo, Kampen, Raalte, Steenwijk,
Vroomshoop en Ommen. Leden van de PCOB, maar
ook andere ouderen kunnen hieraan deelnemen.
Deelname is dus ook mogelijk als u geen lid van de
ouderenbond bent.
Waarom deze cursus? Als je ouder wordt, kijk je vaak
terug op je leven en komen er allerlei verhalen boven.
Het is boeiend om met leeftijdgenoten hierover te praten. In de cursus die uit zes dagdelen bestaat ligt het
accent dan ook op het gesprek met elkaar aan de
hand van bepaalde thema’s. Het kan de aanzet zijn
om deze herinneringen ook vast te leggen in een persoonlijk levensboek, waarin bijvoorbeeld tekst, foto’s
en plaatjes het verleden levend houden. Zo is het mogelijk om de rode draad van het eigen leven vast te
leggen. Ook kan het voor kinderen en kleinkinderen
aanleiding zijn tot gesprek over het verleden.
De cursus wordt begeleid door speciaal opgeleide cursusleidsters. Deelnemers betalen een eigen bijdrage
van €30.-. Aan de cursus kunnen maximaal 8 tot 10
personen deelnemen. Het minimale aantal is 6 personen.
Verdere informatie:
Cursus Hengelo: dinsdag 25 januari, 1, 8, 15 februari
en 8 maart 2011, half 10 tot half 12.
Contactpersoon: mw. C. Koolenbrander, tel. 0742916750, jbk.eci@tiscali.n.,
Cursusleiding: mw. Ingrid de Vos, tel. 074-2663109,
iwvos@home.nl.
Ook kan een cursusfolder aangevraagd worden.

Na herschrijving gaat de nota naar diverse kerkelijke
organisaties, naar gesprekspartners in de Joodse en
Islamitische kring en komt dan met de reacties terug in
de synode in april 2013.
Dus nog even geduld, al is het een en ander al wel te
zien op: www.pkn.nl onder bestuur en organisatie /
generale synode / verslagen en besluiten.
Henk Zomer

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890 fax: 0547–276637

Nog een bericht vanuit de laatste Synode (nov. 2010):

Op de synodevergadering van november waren twee
moeilijke onderwerpen aan de orde: “Spreken over
God” en de nota “Integriteit en respect” over de relatie
met de Islam.

Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. A. Oostdijk, Loosboersstraat 60, tel. 362069
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 7 maart 2011
Inleveren kopij vóór donderdag 24 feb. 2011 liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

De nota “Integriteit en respect”

In diverse kranten was er al opgewezen dat de nota
het samen bidden van Moslims en Christenen niet als
reële mogelijkheid zag. In de synode werd dat bestreden en was er nogal wat kritiek op de nota. Die zou teveel vanuit een zekere angstvalligheid zijn geschreven
en te weinig aandacht geven aan wat er aan gemeenschappelijkheid is. De nota zou ook te veel aandacht
voor de verschillen vragen en bovenal te theologisch
en academisch zijn. Daarmee zou ze te weinig gericht
zijn op de problemen zoals de mensen die in dagelijkse onderlinge contacten ervaren.
Wat het verschil tussen de twee godsdiensten betreft:
veel aandacht wordt gegeven aan de Drie-eenheid en
de rol van Jezus in het christendom. Twee zaken die
bij moslims meteen weerstand oproepen en die voor
een christen zouden betekenen dat gemeenschappelijk gebed niet goed kan. Als dat al zo zou zijn dan
geldt dat ook voor de relatie met Joden. Daarom werd
van verschillende kanten hier nogal problematisch tegenaan gekeken.
Er werden erg veel amendementen ingediend, maar
na de belofte, dat de nota zal worden herzien en dat
met de wijzigingsvoorstellen goed rekening zal worden
gehouden, werd de nota toch aanvaard.

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
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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