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BEPAKT EN BEZAKT

alleen al kan helpen dat er iemand is met wie je
iets kunt delen. Naar God toe is dat minder grijpbaar. Maar niet minder reëel! Wie vroeger is aangenomen en belijdenis heeft gedaan in de kerk,
heeft toen een aandenken ontvangen. Een kaart.
Bij ouderen is deze vaak ingelijst en hangt bijvoorbeeld boven het bed. Eén van de vaste teksten op
die kaarten komt uit het evangelie van Mattheüs
(11: 28-30). In de nieuwe bijbelvertaling staat daar
een woord van Jezus: “Kom naar mij, jullie die
vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik
jullie rust geven. Neem
mijn juk op je en leer van
mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk
rust vinden, want mijn juk
is zacht en mijn last licht.”

In de zomermaanden zie je vaak genoeg wandelaars, die met een rugzak op de omgeving van
Markelo verkennen. “De paden op, de lanen in”,
zongen de ouderen vroeger. Met een goed gevulde
tas. Zo trokken onze ouders in de jaren ‟60 op vrije
dagen wel met de fiets of auto naar een recreatiegebied buiten Leeuwarden om daar te picknicken.
Brood, koffie en drinken werden meegenomen, een
kleed uitgespreid. Zij vermaakten zich met lectuur
terwijl wij een spel deden. Of we hadden een
vlieger mee, waarbij
mijn vader ons hielp.
Toen ik Aafke leerde
kennen in Groningen,
zijn we regelmatig op de
fiets naar een of ander
plekje buiten de stad gefietst, bepakt en beladen
met brood, drinken, lectuur en stoeltjes. Nu
doen we dat niet meer,
al gaan we nog wel een
enkele keer samen er
op uit. Het blijft genieten
aan de waterkant bij een stuw, of boven op een
heuvel, uitkijkend over het land. Het is geen wonder dat het Twentse landschap in trek is bij mensen, die rust en ruimte zoeken.

Wanneer het gaat om zaken, waar ik me verantwoordelijk voor voel en
waar
ik
fouten
heb
maakt, kan het schelen om
ermee naar Hem toe te
gaan. Ik weet dat ik bij God
opnieuw mag beginnen. Met een schone lei. Het
verleden hoeft je niet langer te plagen, ook al verdwijnen misschien niet meteen bepaalde schuldgevoelens. Gaat het om zorgen, dan hoef je niet direct verschil te merken, zodra je dat in gebed bij
God hebt gebracht. Toch kunnen ook dan veranderingen plaatsvinden. Zowel in je gemoedstoestand
als in de situatie zelf. Omdat God gaat handelen of
al bezig is wat te doen. Omdat er daadwerkelijk
een bepaalde last van je schouders glijdt. Alleen al
het besef dat er Eén is die er van weet, en die
meer kan doen dan jij ziet, kan bemoedigen. Accepteren dat iets is zoals het is, geeft een zekere
berusting. Maar dat hoeft niet te betekenen dat iets
niet meer anders wordt, wanneer je dat in handen
geeft van de Heer! MD

In een druk en jachtig leven kan die behoefte groot
zijn. Maar ook bij ziekte of allerlei financiële zorgen
kun je verlangen naar een stukje rust. Wat kun je
dan met het geloof? Kom je daar verder mee? Wie
nuchter is, zou misschien zeggen dat je het allemaal zelf moet oplossen of dragen. Het is net als
bij een georganiseerde wandeltocht. Omstanders
kunnen je aanmoedigen, maar je zult zelf de stappen moeten zetten. En wie onvoldoende getraind
aan de start verschijnt, wordt echt niet beter van
wat aanmoediging. Toch kunnen die aanmoedigingen je wel door een dip heen halen. En het scheelt
of je samen bent of alleen.

Verjaardagsfonds
Acceptgiro ingesloten

Maar op diezelfde wijze kunnen wij ook anderen
nabij zijn in moeilijke omstandigheden. Waarbij het
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17 juli met ds. Dijkstra als voorganger. Er is tot
dusverre één dopeling aangemeld. De volgende
gelegenheid is gepland op 25 september.
Heilig avondmaal: Op 10 juli en 4 september is er
gelegenheid om deel te nemen aan het avondmaal,
dat open staat voor allen, die zich verbonden weten
met Jezus Christus.

Kerkdiensten
Zondag 3 juli Martinuskerk
10.00 uur Ds. Bijl (Groningen)
Eindcollecte: Orgelfonds
Zondag 3 juli Buurtdienst Stokkum
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Orgelfonds
Zondag 10 juli Martinuskerk Avondmaal(lopend)
10.00 uur Ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie/ Alg. middelen
Zondag 17 juli Martinuskerk Doopdienst
e
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra 1 Recr. zondag
Eindcollecte: Diac./ Jeugd- en Kinderzorg Zwolle
Zondag 24 juli Themadienst Kösterskoele
Thema: “Onbekend maakt onbemind”
e
10.00 uur Mevr. Hennie Poelert 2 Recr. zondag
Collecte: Commissie themadiensten

In de doopdienst op zondag 29 mei 2011 is de doop bediend aan
Sarah Joanne Willemien ten Brummelaar, dochter van Hendrik Jan
ten Brummelaar en Olga van het Goor en Laura van de Maat, dochter van Gert-Jan en Hester van de Maat – Tijink.

Vrijdag 29 juli Zangavond Anholtskamp
19.00 uur Ds. Rienke Dekker
Collecte: Diaconie
Zondag 31 juli Martinuskerk
10.00 uur Ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Onderhoudsfonds

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche
voor de allerkleinsten. De zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar heeft vakantie.

e

3 Recr. zondag

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!
In de zomervakantie is de leiding in handen van opa‟s
en oma‟s zodat de leiding van de Kindernevendienst
kan genieten van een welverdiende vakantie.
We hebben nog nieuwe leiding nodig. Iets voor jou?
Neem dan contact op met ds. Elly Nordt.

Zondag 7 aug Martinuskerk
e
10.00 uur Ds. Elly Nordt
4 Recr. zondag
Eindcollecte: Diaconie / Handicamp Overijssel
Zondag 14 aug Martinuskerk
e
10.00 uur Ds. Weijenberg (Dev.) 5 Recr. zondag
Eindcollecte: Kerkradio
Vrijdag 19 aug. Zangavond Anholtskamp
19.00 uur Mw. Ruiterkamp - Kl. Lebbink (Bathmen)
Collecte: Diaconie
Zondag 21 aug Martinuskerk
e
10.00 uur Ds. Elly Nordt
6 Recr. zondag
Eindcollecte: Diaconie / ZWO zending Oekraïne

JEUGDKERK
In juli en augustus is er geen jeugdkerk. Op de
startzondag 18 september gaan we weer beginnen.

Zondag 28 aug Martinuskerk
10.00 uur Mw. Venema uit Almelo
Eindcollecte: Kerkblad

VERVOER
Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk
kan door de week 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.

Zondag 4 sept Martinuskerk Avondmaal (lopend)
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie algemene middelen

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.

Zondag 11 sept Martinuskerk
10.00 uur Mw. Ruiterkamp - Kl. Lebbink (Bathmen)
Eindcollecte: Diaconie / Sensoor O-Nederland
BIJ DE DIENSTEN
Doopdienst: Op donderdagavond 7 juli om 20.00 uur
is de voorbereiding gepland voor de doopdienst van
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GEZAMENLIJKE MAALTIJD
Na de sobere maaltijd in de 40-dagentijd moest er
wel een vervolg komen en dus had Jeroen op donderdagavond 23 juni in het Dienstgebouw een 3gangenmaaltijd klaargemaakt. We mochten met 7
personen genieten van deze maaltijd. Het menu
was groentesoep, stamppot rauwe andijvie met
spekjes en een braadworstje en het toetje was
kwark met rode bessen. Ter afsluiting nog een kopje koffie.

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
Op 27 mei 2011 kwam er een einde aan het leven van
Jentiene Slagter – Niezing. Tina heeft de leeftijd van
91 jaar bereikt. Het laatste jaar werd ze liefdevol
verzorgd in het Elisabeth in Delden. Het huis, waar ze
vele jaren heeft gewoond, eerst samen met haar man
Geert, die tweede architect was bij de gemeente en
dochter Zwaantje, en sinds 1976 alleen, staat aan de
Grotestraat 18 hier in Markelo.
Tina is geboren in Ruinen op een boerderijtje. Ze had
één zus, die op de boerderij bleef. Tina leerde naaien,
omdat ze niet op de boerderij kon werken, want ze
liep mank.
Dochter Zwaantje typeerde moeder op de rouwbrief
met de woorden “Ze was zo eigen, in alles wat ze
deed.” Tina heeft op haar heel eigen wijze invulling
gegeven aan leven en geloven.
Op heel eigen wijze hebben we woensdag 1 juni in
besloten kring afscheid genomen van Tina en haar
lichaam toevertrouwd aan de aarde op de Algemene
Begraafplaats.
In de Bijbel lazen wij woorden van Paulus: “Troost
elkaar dan met deze woorden”.
Wij bidden om troost en steun voor dochter Zwaantje
en partner Jan Frens en voor tante Griet, de zus van
Jentiene Slagter – Niezing. (E.N.)

Het was fijn om weer eens niet alleen aan tafel te
zitten maar gezellig met anderen.
Door omstandigheden konden nogal wat mensen
deze keer niet meedoen maar op donderdag 14 juli is er weer een maaltijd en bent u van harte welkom. Voor de prijs hoeft u het niet te laten want
voor dat bedrag kunt u in geen enkel restaurant terecht en kunt u nauwelijks zelf koken.
Meldt u bij Jeroen Noltus of zet uw naam op de lijst
achter in de kerk voor deze maaltijd.
AGENDA
Op zaterdagmorgen 9 juli sluiten we voor dit seizoen
de belijdeniscatechese af in de pastorie aan de Tolweg.

Op 2 juni overleed Egberdina Johanna HeutenVedders op de leeftijd van 85 jaar. Sinds 3 juli 2007
was ze weduwe van Hendrik Heuten met wie ze bijna
60 jaar getrouwd is geweest. Ze woonden al die tijd
aan de Hochtweg, waar ze twee zoons en een
dochter kregen. “Moes Hanna” kwam zelf van de
Stationsweg.
Ze was een lieve en meegaande vrouw. Voor haar
huwelijk is ze in betrekking geweest bij verschillende
boeren. Dat kwam goed van pas op de boerderij op
de Hoch. Ze heeft er veel werk verzet: op het land
rogge binden, het hooi binnenhalen, of binnen bezig
met het melken van de koeien, en altijd met een
hoofddoek om. Nog lang heeft ze in de ochtend
pannenkoeken gebakken voor het gezin.
Omdat Hendrik niet zo reislustig was, zijn ze niet veel
weg geweest. Hanna hield niet van veel drukte.
De zorg, die zij eerst aan anderen had gegeven,
mocht ze later zelf ontvangen, toen ze ouder werd en
vergeetachtig. Het laatste jaar verbleef ze op de Hoch
in de Anholtskamp.
Op de Markelose begraafplaats hebben we haar
toevertrouwd aan de Eeuwige in de hoop op de
opstanding ten leven.

MAAK VAN DE KERK GEEN SPOORZOEKER
Vroeger werden alle wijzigingen in onze gezinssituaties, die gemeld werden aan de burgerlijke stand of
het ziekenhuis, automatisch doorgegeven aan de
kerk. Sinds de invoering van de wet op de persoonsregistratie mag dit niet meer vanwege de privacy.
Dit betekent dat we zelf de veranderingen hebben
door te geven aan de kerkelijke gemeente. De geboorte van een kind, maar ook (tijdelijke) verhuizing
van het hele gezin of van een kind dat op kamers gaat
wonen; meld het aan de kerk, wanneer u prijs stelt op
een blijvend contact.
Ook bij opname in ziekenhuis of verpleeghuis horen
wij dit graag van u. Weet u dat iemand het zelf niet
door kan geven, neem dan contact op met pastoraal
medewerker, ouderling of predikant en vertel wat u
weet. We willen als gemeente graag naar elkaar omzien in mooie en in moeilijke momenten in het leven.
Daarom is het van het grootste belang dat we elkaar
op de hoogte houden.
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ZOMER
Bladerend door de agenda van de komende twee
maanden kom ik een aantal diensten op zondag tegen, een paar reguliere vergaderingen en nog een
keer 3 weken vakantie. De conclusie is dat de zomer
is aangebroken. Betekent dit voor een dominee dat er
niets te doen is? Nee, mijn bezoekschrift staat vol met
adressen en mensen waar ik graag naar toe wil gaan.
Bovendien is de zomer de tijd om na te denken over
het winterwerk en daarvoor voorbereidingen te treffen.
Met een groep zijn we al aan het nadenken over de
invulling van de startzondag op 18 september. Tegelijk biedt de zomer hopelijk de gelegenheid om wat te
studeren, want als er niet wat in komt aan informatie
en nieuwe ideeën, dan kan er in de diensten en het
werk in de week ook niet iets nieuws uit komen.
Studeren is voor een predikant een noodzaak waar
vaak te weinig tijd voor over blijft.
Zo zal mijn zomer als predikant er dus uitzien.
Hoe ziet uw zomer eruit?
Gaat u er lekker op uit met het gezin of de familie?
Of blijft u nu thuis, omdat u in een rustiger periode van
het jaar al op vakantie bent geweest en gaat u straks
lekker nog een keer?
Of, laat de gezondheid, de leeftijd, het werk of de financiële- of familiesituatie het niet toe om op vakantie
te gaan?
Misschien kijkt u uit naar een mooie zomer die niet
lang genoeg kan duren.
Misschien verlangt u alweer naar het einde van de
zomer, omdat u opziet tegen de eenzaamheid en het
in onzekerheid zitten over de kinderen en kleinkinderen die ver weg zijn.
Voor een ieder van ons zal het woord zomer een andere beleving en herinnering oproepen. Hopelijk lukt
het ons te genieten van de mogelijkheden en de goede dingen die er zijn. En… hopelijk lukt het ons om
met elkaar te delen in mooie momenten en in momenten van eenzaamheid.
Eén ding is zeker….God neemt geen vakantie.
Een hartelijke groet, in verbondenheid,

Op 13 juni overleed Hermina Rohaan, onze moeder,
oma en overgrootmoeder. Zij werd op 2 september
1918 geboren in de buurtschap Ypelo bij Wierden.
Haar ouders hadden een boerderij en haar hele leven
zou ze, met veel liefde voor haar vak, boerin zijn. In
1941 trouwde ze met Gerrit Rohaan en kwam ze naar
Markelo. Er werden vier kinderen geboren: Frederika,
Dina, Manda en Herman.
Naast de zorg voor haar gezin en de boerderij had zij
ook nog de zorg voor haar schoonouders. Ze heeft in
haar leven dus hard moeten werken. Maar ze kon er
ook van genieten; van de koeien, van het gezin; de
kinderen en later de klein- en achterkleinkinderen. Ze
was een oma met wie je spelletjes kon doen, zoals
kwartetten en mens-erger-je-niet. Daarnaast kon zij
heerlijk koken en was ze zorgzaam voor iedereen. Zij
was in staat rijk te zijn met niets. Die kleine dingen in
het leven, die doen er juist toe! Haar grootste sieraad
was dan ook haar eenvoud. Belangrijk in haar leven
was haar geloof in God. Een God van liefde maar ook
een God waar je rekening mee diende te houden in
het leven. Het keiharde werken heeft haar tol geëist.
Ze had veel pijn aan haar rug en knie en het lopen
ging steeds moeizamer. Daarbij liet haar geest haar
de laatste jaren in toenemende mate in de steek.
Vooral na het overlijden van haar man in 2005 werd
dit dementieproces versneld. Gelukkig was er de
liefdevolle verzorging in de Anholtskamp. Daar is ze
ons heengegaan op tweede pinksterdag. We mochten
haar begraven met de bemoedigende woorden uit
psalm 62:1 “Immers is mijn ziel stil tot God van Hem is
mijn heil”
Namens de fam. Rohaan, ds. B. Lampen
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

Ds. Elly Nordt

TROUWEN
Op 2 september is de trouwdag van Jeroen Potman
en Gerlinde van der Kolk van Smitjan 8. Om 13.00 uur
is de huwelijkssluiting in het Beaufort, een uur later
begint de kerkdienst in de Martinuskerk waarin hun
huwelijk wordt ingezegend door ds. M. Dijkstra. We
wensen hun Gods zegen toe en een dag om niet te
vergeten.

Kerkenraad
UIT DE VERGADERING VAN 11 MEI 2011
De voorzitter opent de vergadering met een tekst van
ds. Busscher: “Wij verliezen de moed niet, laten we
mensen van hoop zijn.”
Hij richt een bijzonder woord van welkom tot ds. Janneke Bekhof-Smit. Zij is studentenpastor aan de UT te
Enschede en komt vertellen wat het studentenpastoraat inhoudt.
Het studentenpastoraat richt zich vooral op de studenten die met vragen zitten. Die vragen gaan vooral over
gevoel en beleven. Studenten hebben vooral veel
ruimte nodig.
Uit die gesprekken blijkt dat het vooroordeel op de
kerk voorbij is. Ze kennen geen dogma‟s. De kerk
hoort erbij.
De boodschap die Janneke voor ons heeft is:
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vanaf zijn of haar 21 jaar een gelukwens voor zijn of
haar verjaardag ontvangt.
Een vrijwillige bijdrage voor een teken van
betrokkenheid bij de verjaardag van elk gemeentelid!
Vanaf deze plek alvast heel hartelijk dank!

De jongeren niet de kerk in willen dwingen. Ze
moeten benaderd worden zonder dat het direct
het stempel kerk krijgt. Hun avonden bezoeken,
wat of waar dat ook mag zijn.
 Vooral met de jongeren in gesprek gaan. Er gebeurt veel onzichtbaars, met het kleinste al tevreden zijn. Jongeren willen niet vastgelegd worden.
Janneke neemt na ruim een half uur afscheid van ons
nadat ze met veel enthousiasme verteld heeft over het
studentenpastoraat. Ze wordt bedankt door de voorzitter en ze mag een cadeaubon in ontvangst nemen.

Protestantse Vrouwen Dienst
Een zomergroet van de commissieleden aan alle medewerksters van de PVD.
Na een warme, voor de natuur een te droge voorzomer gaan we nu echt de zomer in! Het is te merken
aan de vele vakantiegangers die Markelo bezoeken
en aan de Markeloërs die zelf op reis gaan of al zijn.
Iedereen kan weer genieten van de prachtige natuur
ver weg, maar zeker ook dichtbij! Wat wonen we toch
in een mooie streek. Je raakt er niet op uitgekeken.

College van kerkrentmeesters
Er wordt een formele melding gedaan dat vanwege de
verbouw van de Aula de scheidslijn met de achterburen is verschoven.
Verkiezingen ambtsdragers
Enkele personen zijn benaderd. Kerkvoogden hebben
enkele geschikte kandidaten.
Er is iemand gevraagd voor de eindredactie van het
kerkblad. Dit loopt nog.
Voorzitter en scriba zijn beiden niet herkiesbaar, er zal
naar vervangers worden gezocht.

Graag willen we u allen bedanken voor de werkzaamheden door u gedaan in het afgelopen jaar! Het bezoekwerk, uw hulp bij de zangavonden in Anholtskamp, het onderhouden van sociaal contact in eigen
kring en ook naar “buiten”.
Fijn, dat u dit hebt gedaan / hebt kunnen doen de hele, lange winter door!
Nu de vakanties voor de deur staan, doet ieder het
wat rustiger aan. Even wat anders doen, dingen waar
je (nog) niet aan toe gekomen bent, achterstallige zaken bijwerken.
Toch weten we, dat in deze “rustige” tijden er
mensen zijn die op ons bezoekje zitten te wachten
en er op rekenen dat je komt!
Ook de zangavonden gaan (gelukkig) gewoon
door.
Door goede samenwerking en een hechte band, gebeurt dit gewoon. Bedankt!
In september beginnen de vergaderingen / samenkomsten weer.
Een datum om alvast te noteren is de najaarsvergadering op dinsdag 20 september.

Diaconie
COLLECTES.
Op 17 juli wordt de eindcollecte besteed aan de Vereniging voor Jeugd– en Kinderzorg te Zwolle. Deze
vereniging ondersteunt kinderen en jongeren in probleemsituaties.
Door projecten helpt zij hen op verschillende manieren: o.a. door opvang, onderwijs of gedragstraining.
Ook buigt de VJK zich over vraagstukken die met zingeving te maken hebben. Dit doet zij door het organiseren van conferenties en studiedagen.
De eindcollecte van 7 augustus gaat naar Handicamp Overijssel. Deze organisatie heeft tot doelstelling organiseren van korte vakantiereizen voor mindervalide mensen en andere doelgroepen, zoals jongeren die verblijven in gezinsvervangende tehuizen
en lichtverstandelijke gehandicapten.
Op 21 augustus is de eindcollecte voor de diaconie/ZWO. Dit is een collecte voor de zending. Verderop in dit blad wordt het door de ZWO toegelicht.
Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te
wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek.nr.
3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

Zoals bij de vorige samenkomst afgesproken is, hebben we mevr. Marti Pluggers gevraagd iets te komen
vertellen over hun “sponsor”-zoon in Gambia.

Kerkrentmeesters
VERJAARDAGSFONDS

Bij deze uitgave van het kerkblad vindt u een
acceptgiro. Wij vragen u via het invullen van deze
acceptgiro een bijdrage te leveren aan het
verjaardagsfonds van onze gemeente.
Het verjaardagsfonds (en natuurlijk de mensen
erachter!) maakt het mogelijk dat elk gemeentelid

Zij komt vertellen hoe zij en haar man, ongeveer een
jaar geleden, toevallig deze jongeman ontmoetten, in
gesprek met hem kwamen, de nood zagen en dit niet
meer los konden laten. Door hun toedoen kan hij in
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september aan de studie! Een heel klein stukje werk /
steun in en aan een hulpbehoevend land.
Wilt u hierover meer horen en zien, kom dan naar deze avond. U krijgt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.
De commissieleden worden gevraagd om op
dinsdag 6 september om 14.00 uur bij elkaar te komen in het Dienstgebouw.
Tijd om even bij te praten en het één en ander voor te
bereiden.

zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7

Maar… nu eerst een fijne zomer, mooi weer, vitamientjes opdoen, zodat we in september opgefrist kunnen starten!
Voor vragen, opmerkingen, ideeën….. neem contact
op met één van de commissieleden.

vr. 8
za. 9
zo. 10

juli 2011
Matteüs 12:1-15a
Matteüs 12:15b-37
Matteüs 12:38-50
Psalm 48
Handelingen 18:2319:7
Handelingen 19:8-22
Psalm 25
Matteüs 13:1-15

ma. 11 Matteüs 13:16-23

Jeugd- en jongerenwerk
AFSCHEIDSDIENST
Op zondag 19 juni waren Suzan Brinkers, Collin
Hemeltjen, Matthijs en Thomas Noltus en Eline van
den Noort voor het laatst bij de kindernevendienst.
Sanne Gerritsen, Martijn Klein Kranenbarg, Demi
Odink, Giene Pinkert en Noanne Pinkert vertrokken bij
de zondagsschool.
Door Jacqueline Gootjes werden ze uitgenodigd om
volgend seizoen deel te nemen aan de jeugdkerk.
Op de startdag, zondag 18 september, beginnen we
weer met de Zondagsschool en de Jeugdkerk.
Jeanine Brinkers en Harmien Daggert waren voor het
laatst aanwezig als leiding van de kindernevendienst.
Nogmaals bedankt voor jullie inzet.

di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za. 16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20

Matteüs 13:24-35
Matteüs 13:36-46
Matteüs 13:47-58
Psalm 86
Handelingen 19:23-40
Handelingen 20:1-16
Handelingen 20:17-38
Handelingen 21:1-14
Handelingen 21:15-26

do. 21

Handelingen 21:27-36

Handelingen 21:3722:16
za. 23 Handelingen 22:17-29
zo. 24 Psalm 79
Handelingen 22:30ma. 25
23:11
di. 26
Handelingen 23:12-30
Handelingen 23:31wo. 27
24:9
do. 28 Handelingen 24:10-23
vr. 29
Psalm 70
vr. 22

Alle kinderen veel succes toegewenst op jullie nieuwe
school en hopelijk tot ziens!

Algemeen
STARTZONDAG 2011
Het lijkt nog zo ver weg, maar september komt al aardig dichterbij. En daarmee ook de startzondag in
2011: 18 september.
De werkgroep is al begonnen „het één en ander in de
steigers te zetten‟. Heel concreet zijn de plannen nog
niet, maar we tillen al wel een klein stukje van het
deksel op: om samen een goede startzondag te maken heeft u een schoenendoos met deksel nodig.
e
Reserveert u al vast de doos en zet u de 18 in de
agenda!
Namens de werkgroep, Ton Oostdijk.

za. 30

Matteüs 14:1-12

zo. 31

wo. 3

Matteüs 14:13-21
Augustus 2011
Matteüs 14:22-36
Handelingen 24:2425:12
Handelingen 25:13-27

do. 4

Handelingen 26:1-18

vr. 5

Handelingen 26:19-32

za. 6

Handelingen 27:1-12

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

Handelingen 27:13-26
Handelingen 27:27-44
Handelingen 28:1-10
Handelingen 28:11-22
Handelingen 28:23-31
Matteüs 15:1-11
Matteüs 15:12-20
Matteüs 15:21-28
Matteüs 15:29-39
Sirach 34:9-20
Psalm 34
Sirach 34:21-31
Psalm 51
Sirach 35:1-13
Prediker 4:17-5:6
Matteüs 16:1-12

ma. 1
di. 2

BOEKENMARKT
De tweedehands boekenmarkt, die dit jaar begint
op donderdagmorgen 14 juli van 10.00-12.30 uur,
wordt in het DIENSTGEBOUW gehouden. Wij zijn
nog op zoek naar grootletter boeken, boeken in dialect, kinderboeken en boeken die over Twente
gaan. Dus als u nog iets heeft?
Inleveren kan altijd bij onze koster Jeroen.
Bij voorbaat dank.
De commissie

di. 16
wo. 17
do. 18
vr. 19
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Sabbatsdebat
Onvergeeflijk
Betekenisvol
Sterke stad
Bijgepraat
Geestelijke strijd
Wegwijzer
Open je ogen en je oren
Laat het in goede aarde
vallen
Groei
De oogst komt
Boven het maaiveld
Roep om hulp
Economische crisis
Opgewekt
Afscheid
Wat wil de Heer?
Aanpassing?
(Niet) op handen
gedragen
Verdedigingsrede
Recht en onrecht
Smeekgebed
Verdeel en heers
Dure eed
Aanklacht
Voorarrest verlengd
Spoedeisende hulp
Luguber
verjaardagsfeest
Levensonderhoud
Oversteek
In hoger beroep
Slepend proces
Wat moeten we met
Paulus?
Getuigen
Waarschuwing in de
wind geslagen
Geen man overboord
Behouden vaart
Gastverblijf
Paulus gaat in gesprek
Vrijuit spreken
Lippendienst
Reinheidswetten
Hondenbrood
Wonderbrood
Houvast
Het echte offer
Belofte maakt schuld
Raak niet onder invloed

za. 20
zo. 21

Matteüs 16:13-20
Matteüs 16:21-28
Sirach 35:14-26
ma. 22
Psalm 146
Sirach 36:1-19
di. 23
Psalm 60
Sirach 36:20-37:6
wo. 24
Prediker 4:7-12
Sirach 37:7-15
do. 25
Spreuken 27 : 1-6
Sirach 37:16-31
vr. 26
Spreuken 13:1-16
za. 27 Matteüs 17:1-13
zo. 28

Matteüs 17:14-23

ma. 29 Psalm 55:1-9
di. 30
Psalm 55:10-24
wo. 31 Jeremia 23:9-18
september 2011
do. 1
Jeremia 23:19-29
vr. 2
Jeremia 23:30-40
Sirach 38:1-15
za. 3
Marcus 2:13-17
Sirach 38:16-23
zo. 4
Prediker 7:1-4
Sirach 38:24-34a
ma. 5
Spreuken 31:10-31
Sirach 38:34b-39:11
di. 6
Job 28
Sirach 39:12-35
wo. 7
Psalm 65

Na die datum geen spullen meer aanbieden.
Voor een afspraak voor het halen kunt u bellen met:
Henk Eggink
363088
Bram de Boer
362259
Frits van Zwol
362652

Rotsvast geloof
Verlies en winst
God zorgt
Bescherm uw volk

Voor het slagen van de rommelmarkt zijn we niet alleen afhankelijk van het weer maar ook van veel vrijwilligers. Daarom zal iedereen die vorig jaar heeft
meegeholpen de komende tijd worden benaderd (via
e-mail, telefonisch of gewoon mondeling) om weer
mee te doen. Iedereen, die vorig jaar niet heeft meegeholpen en nu wel wil helpen is ook heel erg welkom.
Bel dan één van de bovenstaande nummers.

Niet alleen
Goede raad
Let niet alleen op de
buitenkant
Top-ervaring
Als je gelooft, kun je
bergen verzetten
Dreiging
Wie is betrouwbaar?
Valse profeten

Welkom is iedereen op zaterdag 17 september
tussen tien en twee uur op het Kerkplein voor het
kopen van spullen, de veiling of het drinken van
een kopje koffie.
Graag tot ziens op 17 september!

Dromen en bedrog
Belastende verklaring
Naar de dokter
Rouwen

UITWISSELING MARKELO - CSURGÓ
Nadat vorig jaar de uitwisseling met de protestantse
gemeente in Csurgó in Hongarije geen doorgang kon
vinden, hebben we nu wel een positieve respons op
onze uitnodiging om hier in de zomer te komen. Van
18 t/m 23 augustus zullen 22 Hongaren een bezoek
brengen aan Markelo. Voor de meesten is het ook
een eerste kennismaking met Nederland.
Wij als commissie willen deze mensen een goede en
leerzame tijd laten beleven, maar dat kunnen wij niet
zonder uw / jullie hulp. Voor het programma hebben
wij al wat ideeën maar tips zijn nog welkom. Het
belangrijkste voor nu is dat wij op zoek zijn naar
gastgezinnen, zodat wij voor al onze gasten een
slaapplaats hebben. Voor 2 meisjes van 12 jaar
zoeken we een gezin met kinderen in die leeftijd.
Hieronder de namenlijst van onze gasten:
(voor sommigen is overigens al onderdak gevonden):
Dhr. (Ferenc) en mevr. Bate (70‟rs), Duitstalig
Johanna Bertalan (12), Duits-Engels
Dhr. (István) en mevr. Bódis (60‟rs), Duits
Dhr. (István) en mevr. Fekete (60‟rs), Hongaars
Agota Fekete (12), Engels
Dhr. (Lajos) Garai (50‟r), Duits
Dhr. (János) en mevr. Molnár (50‟rs), Hongaars, met
hun dochter Katalin (17), Engels
Dhr. (István) en mevr. Nagy (rond de 50), Hongaars,
en dochter Renáta (23), Duits-Engels
Dhr. (János) Ốnodi (50‟r), Duits
Dhr. (János) en mevr. Pataki (60‟rs), Duits
Róbert Sass (20‟r), Duits-Engels
Tímea Sass (20‟r), Engels
Dhr. (Jenő Attila) en mevr. (Beke Erika) Keszericze
(rond 50), Duits-Engels

Hoofd, hart en handen
Wees wijs!
Lofprijzing

OPEN KERKDAGEN ZOMER 2011
Elke donderdagochtend vanaf 14 juli t/m 18 augustus kunt u weer genieten van de open kerkdagen
die trouwjurken en/of trouwpakken laat zien van
personen die in de kerk van Markelo getrouwd zijn.
Dit kan dank zij de medewerking van velen die belangeloos spullen tijdelijk afstaan voor deze expositie.
Ter herinnering (zie ook kerkblad van juni) nog
even het volgende:
De inzameldag is op maandag 4 juli en op de laatste dag van de open kerkdagen kunt u de spullen
weer ophalen in de consistorie op donderdagmiddag 18 augustus vanaf 13.30 uur. Neemt u dan
wel uw kopie mee die u bij het inleveren gekregen
hebt?
Nog eens heel erg bedankt voor uw medewerking
en dank zij alle aanbieders gaan wij proberen er
mooie open kerkdagen van te maken deze zomer.
Open kerk commissie
ROMMELMARKT 17 SEPTEMBER 2011
Graag ontvangen we nog goed verkoopbare spullen
voor de rommelmarkt. Voor het aanbieden daarvan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
personen.
Ter voorkoming van afvoerkosten kunnen we
geen kapotte spullen, geen witgoed en geen grote
kasten en zitbanken innemen.
De ophaaldagen zijn:
vrijdag 15 juli en 5 augustus.
vrijdag of zaterdag 19 of 20 augustus
vrijdag of zaterdag 2 of 3 september.

Wilt u zich opgeven als gastgezin of heeft u nog
vragen of tips neem dan contact op met Getty Eggink
tel: 362470 of Margot Nijland tel: 363966
De Csurgó commissie.
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ZALENVERHUUR
Dienstgebouw
Vergaderingen / bijeenkomsten/
/workshops
Aantal
5 tot 150 personen
Info
Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl
Waar?
Voor al uw

Zending in 2011, is dat nog nodig?
Niets moet en alles mag in de vakantie. Maar in het
westen van Oekraïne, waar de schoolvakanties soms
wel drie maanden duren, slaat deze vrijheid om in
verveling. Zeker als je weinig geld hebt en geen vakantie kunt vieren. Kerk in Actie ondersteunt de Reformatuskerk, die zomerkampen organiseert voor kinderen en jongeren uit arme gezinnen. Met succes: de
kampen trekken ieder jaar 3000 tieners. Ze doen elke
morgen mee aan Bijbelstudies, vinden daar een luisterend oor, praten met elkaar over onderwerpen, waar
tieners mee te maken krijgen zoals seks, verslaving
en de verleiding van drugs. Ze zijn bezig met sport en
spel en maken nieuwe vrienden. Spelenderwijs leren
de kinderen samenwerken en doen ze sociale vaardigheden op. Zo komen deze tieners steviger in hun
schoenen te staan en wordt hun geloof verdiept. Van
de ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd, die de
kosten absoluut niet dekt. Daarom steunt Kerk in Actie
financieel bij het organiseren van deze zomerkampen.
ZWO vraagt zondag 21 augustus ook uw steun
voor dit project.

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
Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890 fax: 0547–276637
Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 5 sept. 2011
Inleveren kopij vóór donderdag 25 aug. 2011 liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

GIFTEN 18 april t/m 20 juni 2011:
Voor CvK. = College van Kerkrentmeesters:
R. 10,00 / n.n. 20,00 / n.n. 6,00 / E. 15,00 / vB.100,00
M. 5,00 / n.n. 10,00 / Vr. 15,00 / B. 10,00 / tv. 10,00 /
B. 10,00 / K-P. 25,00 / HH. 10,00 / B. 50,00 /
Z-S. 5,00 / W-V. 10,00 / U. 10,00 / Vr. 50,00 /
H. 20,00 / S. 5,00 / S. 20,00 / V. 5,00 / W. 10,00 /
Verjaardagsfonds:
v.d.V. 5,00 / E. 5,00 / K. 5,00 / Z. 10,00 / K. 15,00 /
S. 10,00 / L. 5,00 / W. 5,00 / V. 10,00 / L-W. 10,00 /
Kerkradio: D-V. 10,00 /
Voor Diaconie:
Bloemen: R-R. 10,00 / JV. 10,00 / RE. 10,00 /
S. 10,00 / T-H. 3,85 / vdK. 10,00 / P. 10,00 / Z-L. 4,82
/ E. 10,00 / n.n. 10,00 / JH. 10,00 / W. 10,00 /
B-S. 10,00 / B-P. 20,00 / V. 10,00 / vdV. 10,00 /
Pinksterbloemen: S-N. 10,00 / n.n. 10,00

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,

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

COLLECTEN:
Datum:
17 april
21 april
22 april
24 april
24 april
01 mei
06 mei
08 mei
15 mei
22 mei
27 mei
29 mei
02 juni
05 juni
12 juni
19 juni

CvK:
Diac.
45,63 45,62
20,88 20,87
Paasontbijt
105,29 105,29
53,01 53,01
27,68
69,85
23,67

27,68
69,85
23,67

63,38
16,45
55,43
81,80

63,38
16,45
55,43
81,79

62,12

62,11

Roggestraat 4 tel. 388892
Tolweg 3 tel. 361238

Eindcollecten:
112,00 Diac.Kerk in Actie
Diac.Alg. middelen
23,00 Diac.
201,35 Diaconie
275,92 CvK. Paascoll.
102,55 CvK.
87,32 Diac. Anholtskamp
76,10 Diac. en CvK.
181,50 CvK.
59,00 Diac. alg.
83,34 Diac. Anholtskamp
149,75 CvK.
36,15 Diak. Alg.
100,71 CvK.
216,20 Diac. Pinksterzending
138,85 CvK.
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