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ALLEEN IN HET UNIVERSUM? 
Half april hoorde ik van een filmpje op YouTube, 
waarop een alien te zien zou zijn, een buiten-
aards wezen. Het zou in de omgeving van Ir-
koetsk in Rusland zijn neergestort en omgeko-
men. Wat je ziet is een gedaante, liggend in de 
sneeuw, dat doet denken aan de film ET. Ik hecht 
er weinig waarde aan, want het lijkt me mogelijk 
om alles in scène te zetten. 
 
Met Pasen viert de kerk de opstanding en verrij-
zenis van Jezus Christus. Straks gedenken we 
zijn hemelvaart. Deze feestdagen zijn gebaseerd 
op het bijbels getuigenis, op schriftelijke bronnen. 
Documentaires over het leven van Jezus kunnen 
die periode wel mooi in beeld brengen, maar echt 
beeldmateriaal van toen is niet aanwezig. Maar 
ook al kun je vandaag allerlei berichten voorzien 
van films en foto’s, dat hoeft de geloofwaardig-
heid nog niet te versterken. Het kan om bedrog 
gaan. Ook nu blijft gelden uit welke bronnen er 
wordt geput. Zijn deze betrouwbaar of niet. Zo’n 
filmpje van een dode alien kan puur als grap zijn 
bedoeld. Zouden wetenschappers ermee naar 
buiten komen, wordt het een ander verhaal. Van 
hen mag je namelijk een zekere mate van objecti-
viteit verwachten.  
Zo heb ik meer vertrouwen in gegevens van de 
NASA, waarop Ufo’s zijn te zien. Dat zijn geen 
trucages, ook al kun je van alles bewerken. Men 
heeft ongetwijfeld niet geïdentificeerde objecten 
in beeld. Ik neem aan dat men allerlei verklarin-
gen onder de loep heeft genomen, voordat men 
spreekt van een ‘unidentified flying object’. Of je 
er een bewijs inziet van buitenaards leven, is een 
kwestie van interpretatie. Zulk leven is niet op 
voorhand uit te sluiten, want waarom zou onze 
planeet de enige plek in het heelal zijn, waarop 
leven mogelijk is?  
 
Theologisch beschouwd zou God dan ergens ver 
weg een planeet als de aarde hebben uitgewerkt. 
Het roept veel vragen op, want welke geschiede-
nis gaat God dan met die levensvormen aan? 
Welke ontwikkelingen zijn daar? Zijn er wezens 
zoals wij, met een denkend vermogen? Is het een 
variatie in scheppende kracht, zoals we ook hier 
heel veel diversiteit zien? En welke plaats in het 

geheel van de schepping neemt dit leven dan in? 
We weten het niet. De bijbel zwijgt erover.  
Wanneer we binnen het bijbelse denkraam blij-
ven, komen we echter ook berichten tegen van 
wezens, die niet van hier zijn. Maar die wel zijn 
waargenomen. Gestaltes van een andere wereld, 
engelen, die in ons gebied afdalen om hier hulp te 
bieden of raad. Al zijn er ook kwaadaardige ver-
schijningen. Ook van Jezus wordt gezegd, dat Hij 
niet van hier is. Hij kwam van God, werd mens 
onder de mensen, stierf aan het kruis, en werd na  

     Raam van de Lutherse kerk van Downing Grove, Illinois 

zijn graflegging opnieuw gezien. Na verschillende 
verschijningen aan zijn volgelingen is Hij terugge-
keerd naar God en opgenomen in hemelse sfe-
ren.  
 
Gelooft u erin? Ook al beschikken we niet over 
beeldmateriaal, het gemis daarvan hoeft een be-
richt nog niet ongeloofwaardig te maken. Bij men-
sen, die hun leven er voor in de waagschaal zet-
ten, die spot op de koop toe nemen, die zich laten 
vervolgen en er zelf niet rijker van worden, zit het 
met hun integriteit wel goed. Hun bedoeling is 
juist om ons te verrijken met de boodschap dat 
we niet alleen zijn in de wereld. Een vreemde 
boodschap? MD 

 

Kindernevendienst zoekt hulp. 
Zie blz. 3 
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Kerkdiensten 

 
Zondag 1 mei Martinuskerk 
10.00 uur Ds. van Doorn uit Almen 
Eindcollecte: CvK 
   
Vrijdag 6 mei Anholtskamp 
19.00 uur Ds. Elly Nordt 
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 8 mei Martinuskerk 
10.00 uur Ds. Elly Nordt  
Eindcollecte: Diac.& CvK -Missionair werk van 
                                                       Ds.  Plaisier 
 
Zondag 15 mei Martinuskerk 
10.00 uur Ds. Henk Overdijk uit De Lier 
Koffiedrinken na de dienst 
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 22 mei Martinuskerk H. Avondmaal 
(lopend) 
10.00 uur Ds. Elly Nordt  
Endcollecte: Diaconie alg. middelen 
 
Vrijdag 27-mei Zangavond Anholtskamp 
19.00 uur     Ds. Elly Nordt  
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 29 mei Martinuskerk Doopdienst 
(koffiedrinken na de dienst) 
10.00 uur Ds. Elly Nordt  
Eindcollecte: CvK 
 
Donderdag 2 juni Martinuskerk Hemelvaart  
09.00 uur Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: Diaconie alg. middelen 
 
Zondag 5 juni Martinuskerk 
10.00 u Mw. D. Beuving-Dannenberg  
Eindcollecte: CvK 
 
Zondag 12 juni Martinuskerk Pinksteren 
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diac.-ZWO Zending·  
 
BIJ DE DIENSTEN 
Vanwege Koninginnedag en de diensten in de week 
van Pasen is de zangavond in de Anholtskamp voor 
de maand april verplaatst naar vrijdag 6 mei om 
19.00 uur in de Grote Zaal van de Anholtskamp. Be-
woners, maar ook mensen die dit samenzijn willen 
meemaken, zijn van harte welkom. Na een korte 
dienst met zang en meditatie zullen we met elkaar 
liederen zingen van vroeger en Dina Nijkamp zal het 
één en ander vertellen. 
 
Op zondag 22 mei zal de Tafel van de Heer voor ons 
gereed staan. We vieren het Avondmaal op deze 
zondag in een lopende viering. 
 
Op vrijdag 27 mei hebben we voor de tweede keer in 

mei de zangavond in de Anholtskamp. Maar…van 
zingen krijg je nooit genoeg. En als je dan ook nog 
even met elkaar kunt bijkletsen onder het genot van 
een kop koffie of thee en een woord uit de Bijbel 
meekrijgt, dan is het toch de moeite waard om deze 
avond op de kalender te zetten en de kamer af te 
komen of het huis uit te gaan. 
 
Op zondag 29 mei staat het teken van de doop cen-
traal in de dienst. We hopen op een mooie en feeste-
lijke dienst met meerdere dopelingen en kinderen die 
zich welkom weten in het huis van de Heer en van de 
gemeente. 
 
Op 2 juni staan de deuren van de kerk al voor 09.00 
uur open. Deze dag, veertig dagen na Pasen, geden-
ken wij dat Jezus uit het midden van zijn volgelingen 
afscheid nam om op te gaan naar de hemel. Van 
oudsher is dit een dag van eerder naar de kerk gaan 
en naar buiten gaan. We hopen dat het mooi weer is 
en dat we lopend of op de fiets naar de kerk kunnen 
gaan en genieten van de mooie natuur en van een 
woord voor hoofd en hart.  
 
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en kinder-nevendienst. De zondags-
school is ook in het Dienstgebouw voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Gelijktijdig met het dorp is er zondags-
school 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 
contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 
363123 (s.v.p. ‘s middags bellen). Voor de Anholts-
kamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactper-
soon, 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 aanwe-
zige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 uur 
van harte welkom.  
 
AGENDA 
10 mei, 19.00 uur: Training Lectoren en kerken-
raadsleden die lezen in de kerk. Er is dan weer gele-
genheid om in de kerk met elkaar als lectoren en le-
den van de kerkenraad, die voorlezen in de diensten, 
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te oefenen in het lezen en spreken voor de micro-
foon. Een kerkzaal met galm vraagt een bepaalde 
manier van spreken en lezen. Om de verstaanbaar-
heid voor de gemeente zo goed mogelijk te laten zijn, 
luisteren we naar elkaar en geven elkaar tips om zo 
duidelijk mogelijk over te komen. 
 
10 mei, 20.00 uur: De leiding van de Kinderneven-
dienst komt dan voor een instructieavond bij elkaar in 
het Dienstgebouw. Wil je weten of kindernevendienst 
geven iets voor jou is? Kom dan eens kijken en pra-
ten op de instructieavond. Wij kunnen jouw inzet 
goed gebruiken. 
 
9 juni, 20.00 uur: belijdeniscatechese bij Marti Pluij-
gers, Koemweg 3. 
 
Doopzitting: 
De doopzitting voor de doopdienst op zondag 29 mei 
wordt gehouden op woensdag 18 mei om 20.00 uur 
in het Dienstgebouw. Eén ouderpaar heeft hun kind 
al aangemeld voor de doop en er zijn kinderen 
geboren in de afgelopen weken. We hopen dat een 
aantal ouders met hun kinderen de weg naar het 
doopvont willen gaan en graag willen dat hun kind 
wordt opgenomen in de gemeente van Christus. 
 
Pelgrimstocht en ‘vastenmaaltijd’ 
Het plan bestaat om op 23 juni weer een gezamenlij-
ke maaltijd te houden in het dienstgebouw.  
In deze dagen wordt me geregeld gevraagd hoe de 
pelgrimstocht geweest is. Vandaar hierbij nog eens 
aandacht voor deze sponsortocht, waarvan de op-
brengst bestemd is voor kleine boeren op de Filippij-
nen. 
Eigenlijk begon de pelgrimstocht voor mij bij de ‘vas-
tenmaaltijd’ die we hebben gehouden op 31 maart. 
De leden van de ZWO commissie hadden voor ruim 
20 eters een sobere, doch verse en voedzame maal-
tijd bereid. Maar vooral, het was gezellig en goed zo 
met heel verschillende mensen vanuit onze gemeen-
te in een kring te zitten en de maaltijd te gebruiken. 
Na afloop bleek de opbrengst voor de sponsoractie € 
129 te zijn. 
Het samen eten viel zo goed in de smaak, dat geza-
menlijk besloten is dit weer te doen. En we hopen dat 
de groep dan nog groter is, want de grote zaal biedt 
plaats genoeg. Er is ook al een nieuwe datum in de 
agenda gezet. Eerst was het plan om na de zomer 
weer samen te eten, maar dat is zo ver weg. Daarom 
is de volgende datum voor de gezamenlijke maaltijd 
donderdag 23 juni. Jeroen heeft aangeboden te ko-
ken. Opgave kan bij Jeroen en via de lijsten die tegen 
die tijd in de kerk en het Dienstgebouw liggen. Ook 
kun je je opgeven om te helpen bij de voorbereiding. 
Deze keer wordt het geen sobere maaltijd, maar een 
maal om uitgebreid samen van te genieten. Echter, 
niet alleen van het eten, maar ook van het samen 
praten en lachen. 
 
En dan nu de pelgrimstocht: 
Ik kijk terug op 4 mooie dagen, waarvan ik nog 
steeds geniet en waar ik in mijn werk en voor mijzelf 

steeds weer inspiratie uit haal. 
Het weer was voor de tijd van het jaar ongekend 
mooi, stralend blauwe luchten en een verwarmende 
zon. Het heuvellandschap in Zuid-Limburg, België en 
Duitsland was prachtig en een mooie uitdaging voor 
een geoefende wandelaar. Tevens stemt zo’n land-
schap tot nadenken, gesprek en bespiegelingen over 
de weg die wordt afgelegd, tijdens de pelgrimstocht 
en in het leven. De 
organisatie en de 
verzorging tijdens 
de wandelingen 
was heel goed. 
Fijn, om eens niet 
voor je eigen eten te hoeven zorgen. De avondpro-
gramma’s waren interessant, soms wel wat veel na 
een dag buiten. Maar Hella van der Wijst wist de ge-
sprekken wel levendig en gaande te houden. 
Kortom… Ik kijk terug op een mooie tijd en hoop vol-
gend jaar weer de gelegenheid te krijgen het weer te 
doen. 
 
Op de website (www.pkn-markelo.nl) heb ik een aan-
tal teksten achtergelaten, die ik tijdens de pelgrims-
tocht tegenkwam en die mij raakten. 
Eén wil ik hier met u delen: 
 

Afscheid 
 
Hou me (niet) vast 
Vanaf hier 
Heb ik alleen te gaan 
Ik zal altijd 
Ergens 
Bij je zijn 
We zijn tochtgenoten 
Maar hier neem ik afscheid 
Ik neem je lach en je speelsheid mee 
Je warme liefde ook 
Maar hou me niet vast 
Want 
Ik wil zoals altijd 
In vrijheid 
Mijn eigen weg kunnen gaan 
 

Claire vanden Abbeele 

  
Kindernevendienst tijdens de zomervakantie: 
Tijdens de diensten in onze kerk in Markelo is er voor 
de kinderen altijd de gelegenheid om tijdens de preek 
het verhaal uit de Bijbel op hun eigen niveau te horen 
en daar een verwerking bij te maken. Dit noemen wij 
Kindernevendienst. Een (te) kleine groep gemeente-
leden zet zich zondag aan zondag in om ook de kin-
deren een plek en een verhaal te bieden in het mid-
den van de gemeente. 
Voor het komende seizoen zijn we dringend op zoek 
naar nieuwe leiding voor de Kindernevendienst. 
De leiding die er nu is, doet heel erg haar best en is 
best vaak aan de beurt. Daarom vind ik eigenlijk dat 
ze tijdens de zomervakantie toe zijn aan een zevental 
weken rust. Dit willen we echter niet ten koste laten 
gaan van de kinderen in de kerk. Jezus zei immers: 



4 
 

“Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze 
niet.” We willen graag dat kinderen zich ook in de 
zomervakantie welkom weten in de kerk. Daarom ben 
ik op zoek naar opa’s en oma’s die op één zondag 
van de zomervakantie de kinderen tijdens de preek 
iets willen vertellen. Het mag een verhaal uit de Bijbel 
zijn, maar het hoeft niet. U kunt ook iets vertellen 
over het werk van vroeger of nu of iets over een hob-
by. Kortom, het hoeft niet moeilijk te zijn. Het gaat er-
om dat er ook iets is voor de kinderen, zodat ze ook 
in de vakantie naar de kerk willen gaan. Want de kerk 
heeft nooit vakantie, we zijn altijd welkom en dat geldt 
ook voor de kinderen. Maar de leiding van de Kinder-
nevendienst heeft wel een periode van rust verdiend.  
Wie wil helpen? Geef even een berichtje aan ds. Elly 
Nordt 
 

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

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

vrije dag: maandag 
 
WIJ GEDENKEN  
Onverwacht is op 2 april Gerda (Maaike) Addink-
Krumme overleden op de leeftijd van 65 jaar. Enkele 
dagen eerder was ze met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht, nadat ze thuis in elkaar was gezakt. Jan 
blijft alleen achter met hun hond Anki. In 1974 waren 
ze getrouwd, kort nadat ze met elkaar in contact wa-
ren gekomen. Maaike kwam van Bussum. Haar ou-
ders kwamen haar na toen hun enige kind een leven 
verkoos op de boerderij aan de Ensinkgoorsdijk 1. 
Hier hielp ze naar hartenlust mee met de verzorging 
van het vee totdat Jan om gezondheidsredenen met 
het boeren moest stoppen en ze naar het dorp ver-
huisden. De beide schoonouders gingen mee. Broer 
Gerrit nam zijn plek toen in samen met diens vrouw 
Tonny. Maaike gaf zorg aan ouders en schoonou-
ders, toen deze hulpbehoevend werden. Later had ze 
zelf hulp nodig, nadat een been moest worden afge-
zet en een tijd van revalidatie volgde. Met een posi-
tieve inslag wist ze hier doorheen te komen. Om haar 
beperkingen werd in 2005 een aangepaste woning in 
de Tolbuurt betrokken. Met haar scootmobiel ging ze 
veel op pad, samen met Jan. Boodschappen doen, 
planten of bloemzaad kopen voor de tuin. Verder 
vermaakte ze zich met puzzelen of tekenen. Bij de 
uitvaart bepaalden we ons bij Gods zorg voor de 
bloemen en de vogels, aan wie ook wij ons leven 
mogen toevertrouwen. 
 
Thuis op het Beukenlaantje was ze er eigenlijk altijd. 
Het liefst met haar man en familie om haar heen. Het 
heengaan van Lammerdina Hendrika (Dina) Nijmeij-
er-Lammertink op 5 april is dan ook een grote veran-
dering op erve de Bute. Maar ziekte maakte een ein-
de aan dit geluk. Al is verdriet haar evenmin be-
spaard gebleven. Een van de vier kinderen overleed 
op jonge leeftijd, terwijl een ander vroeg weduwe 
werd. Dina kon zich het lot van anderen erg aantrek-

ken, maar bleef ondanks lichamelijk ongemak flink 
voor zichzelf. Op 19-jarige leeftijd trouwde ze met Jan 
Hendrik, die ze voor het eerst had leren kennen toen 
hij bij haar in de buurt aan de Brummelaarsweg mee-
hielp met aardappelen rooien. Met hard werken en 
spaarzaamheid hebben ze het samen ook gerooid. 
Dina hield de zaken goed op orde. Zelf wilde ze er 
ook goed verzorgd bij lopen. Ze hield van de plek 
waar ze woonde en had nog graag wat langer ge-
leefd, maar de medische behandeling had niet het 
gehoopte effect. De te verwachten geboorte van het 
vierde achterkleinkind heeft ze net niet mee kunnen 
maken. Na een dienst in het uitvaartcentrum ver-
trouwden we haar op de algemene begraafplaats toe 
aan de God op wie zij haar vertrouwen had gesteld. 
Dina is 77 geworden.  
 
In Prediker staat: ‘Er is een tijd om te baren en een 
tijd om te sterven’ (3:2). Bij de Krüder in Elsen wer-
den ze bij beide momenten van het leven tegelijkertijd 
bepaald: de geboorte van Mees Gerrit Bekkernens in 
het ziekenhuis in Utrecht en twee dagen later op 8 
april het overlijden van Gerrit Hendrik. Mees zal het 
nu van zijn ouders Jan en Ilse moeten horen wat voor 
een opa hij was. Een rustige man van weinig woor-
den, maar soms met rake uitspraken. Tolerant, mee-
gaand, trouw en met gevoel voor humor. Boer ge-
worden, niet uit eigen keuze maar omdat het niet an-
ders was. Naast zus Dina was hij de enige zoon. Hij 
vond in Johanna Wolthuis wel een geschikte levens-
partner. Ze kregen een zoon en dochter. Jan bleef op 
de Holtdijk wonen. In september zouden ze 50 jaar 
getrouwd zijn geweest, maar doordat hij vorig jaar 
ongeneeslijke ziek werd, is dit niet meer gehaald. 
Gerrit is 69 jaar geworden. In een volle kerk namen 
we van hem afscheid, waarna de begrafenis volgde 
op het Markelose kerkhof. Hoe moeilijk zijn verlies 
ook is, de aandacht zal deze maanden ook zijn ge-
richt op Mees in de hoop dat hij over een tijd thuis 
mag komen.  
 
STUDIEVERLOF 
Tot zondag 30 mei ben ik vrij van de gewone 
werkzaamheden om me gedurende deze tijd te 
verdiepen in het Jodendom. Ds. Nordt neemt zo 
nodig voor mij waar. 
 

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 

 
Midden in de Stille Week schrijf ik de kopij voor het 
kerkblad dat vlak na Koninginnedag bij u op de 
deurmat valt. Nu leef ik nog in de dagen van stilte en 
nadenken over de weg die Jezus als mens onder de 
mensen is gegaan. Straks is Pasen alweer een week 
achter de rug en lijkt het leven voor de meesten zijn 



5 
 

gewone gang weer te hebben opgepakt. Of, is er toch 
iets gebeurd door het feest van Pasen, de Opstan-
ding van de Zoon van de mensen en van God. Glimpt 
er toch een straal van hoop en licht door in ons leven, 
door de belofte: de dood heeft niet het laatste woord, 
maar is overwonnen in de opwekking van de Chris-
tus. Voor ons nu nog niet echt te begrijpen, maar het 
is een woord dat ons meetrekt naar de toekomst en 
ons vandaag en morgen steunt en troost. 
 
Niet voor iedereen heeft het leven na Pasen weer zijn 
gewone gang. Ik denk bijvoorbeeld aan de jongeren 
die dit jaar eindexamen doen. Een periode van stude-
ren en examens maken en daarna een tijd van in 
spanning afwachten is voor hen aangebroken. We 
wensen jullie sterkte en succes. 
Ik denk ook aan de gezinnen die even een weekje er 
tussenuit kunnen en op vakantie gaan, om zo de tijd 
tot de late zomervakantie goed door te komen. We 
wensen jullie een mooie tijd toe. 
Ik denk ook aan de mensen die niet meer actief aan 
het arbeidsproces deelnemen en in de komende twee 
maanden gaan genieten van rust en ruimte en nieu-
we plekken en culturen, ver weg of dichtbij. Wij wen-
sen jullie veel plezier. 
Maar… ik denk ook aan de mensen, die niet weg 
kunnen, ook al zouden ze willen. De één kan niet 
weg omdat er ziekte is en de ander omdat de partner 
of een ouder of kind ziek is. Weer een ander kan niet 
weg omdat er geen geld is of geen tijd door vele ver-
plichtingen. 
Laten we proberen een beetje om te zien naar elkaar, 
binnen de kerk en daarbuiten. Als we allemaal iets 
doen, maakt dat samen heel veel. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid, 

 
Ds. Elly Nordt 
 

Kerkenraad 

 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 
maart 2011. 
De vergadering begint met een ludieke en prikkelen-
de binnenkomst van de dames van ZWO. Zij verras-
sen ons met een roos om aandacht te vragen voor 
hun jaarverslag en financieel verslag.  
De vergadering opent met een bezinning. De paper 
van Ds. Elly Nordt “pastoraat als nabijheid en af-
stand” wordt als leidraad gebruikt. 
- pastoraat om over na te denken: Pastoraat = om-
zien naar elkaar. Wat is een waardevol gesprek. Wat 
is het verschil tussen een pastoraal gesprek en een 
ander gesprek. Pastor betekent herder, lees predi-
kant. Als pastoraal medewerker, ouderling, diaken en 
gemeentelid kun je op drie manieren een gesprek 
voeren: 
- als verkondiging – je brengt altijd God en Jezus ter 
sprake. Als inbreuk op een gesprek, van boven ge-
richt.  
- als hulpverlening – dit is uit Amerika overgewaaid. 
Hulp verlenen bij mensen die het moeilijk hebben. In 
de vorm van spiegelen.  

- als ontmoeting - als brug en hulpverlening, uit de 
Bijbel. Een stuk naast iemand lopen en iets ervaren 
van God of Jezus. Hieruit kan troost ontstaan.  
 
Medewerking koren op Hoogtijdagen: Afgesproken 
is af te wisselen tussen het Kerkkoor en Enjoy wat 
betreft de erediensten met Kerst en Pasen. Dit bete-
kent dat Enjoy dit jaar op 1

e
 kerstdag ’s morgens me-

dewerking verleent aan de kerkdienst en het kerkkoor 
in de Kerstnachtdienst en 1

e
 paasdag in de morgen-

dienst. 
Op zondag 26 juni viert Enjoy hun 5-jarig jubileum in 
de kerk, met daarna koffie. 
 
Kerkbalans 2011: De stand van de kerkbalans is 
€199.374, -· 
 
Wijziging kerkorde: 
In de vergadering van de kerkenraad op 2 maart is 
aandacht gegeven aan de wijzigingsvoorstellen van 
de ordinanties 1 t/m 5 van de kerkorde. Er zijn daar 
twee punten van zorg benoemd, ten eerste m.b.t. de 
quorumregeling voor de kerkenraadsvergadering en 
vervolgens m.b.t. de omvang van de classis en de 
daarbij geldende bepaling voor het aantal door de 
gemeente af te vaardigen classisleden. 
 
Verkiezing ambtsdragers: 
Er zullen mensen uit de wijk benaderd worden om 
hen te vragen ambtsdrager te worden.  
 

Diaconie 
 
AZC 
De AZC-commissie heeft de diaconieën van Markelo, 
Goor, Open Hof Rijssen en Diepenheim en Caritas 
Hof van Twente onlangs uitgenodigd voor een infor-
matieavond over het werk van de Vereniging Vluchte-
lingenwerk Nederland(VVN). Op deze avond werden 
we bijgepraat over wat de vrijwilligers van VVN voor 
de asielzoekers op het AZC zoal doen. Het werd wel 
duidelijk dat het lang niet altijd makkelijk is voor deze 
vrijwilligers om hun werk te doen. Het was een leer-
zame avond. 
Collectes.  
Op 8 mei is de eindcollecte gezamenlijk voor diaconie 
en kerkrentmeesters. 
Bij het afscheid van ds. Plaisier als voorzitter PKN, 
heeft hij als afscheidscadeau een gift gevraagd voor 
missionair werk in Nederland. De kerkenraad heeft 
toen besloten om 3 jaar lang een collecte hiervoor te 
houden.  
De collectes van 22 mei en 2 juni worden besteed 
aan de algemene middelen van de diaconie. 
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 de rekening van de 
Diaconie. 3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de be-
stemming. 
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Jeugd- en jongerenwerk
 

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

 
 
12 mei 2011   Graskopjes 
26 mei 2011   Vreemde vogels 
09 juni 2011 Laatste avond 

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

 
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) 

  

 
 
12 mei 2011   Verrassing 
26 mei 2011   Fotodoos 
09 juni 2011 Laatste avond 

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

 
Groetjes Madieke 

 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL. 

 
PAASONTBIJT 
Eerste paasdag was het weer tijd 
voor ons traditionele Paasontbijt. 
Ruim 125 mensen, groot en klein, 
jong en oud, hadden zich aan de 
vrolijk gedekte tafels verzameld om 

met elkaar het paasfeest te vieren en gezamenlijk te 
ontbijten. 
  
Het thema van deze speciale paasviering was: “de 
vrienden van Jezus”. Jezus had een heleboel vrienden 
en vier ervan waren bij het Paasontbijt aanwezig. Ze 
hadden een verhaal in het vriendenboek van Jezus 
geschreven en lazen dit tijdens de viering voor. Zo wa-
ren daar Samuel, die Jezus kende van de intocht in Je-
ruzalem op Palmzondag. En Judas, die Jezus verraden 
had door te vertellen, aan de mensen die Jezus zoch-
ten, waar hij was. Toen hij begreep wat hij had gedaan 
had hij zo’n spijt, want eigenlijk was Jezus zijn allerbes-
te vriend. Johannes en Maria kwamen ook nog langs 
om over hun vriend Jezus te vertellen. Zij waren erbij 
toen Jezus gekruisigd werd, maar konden niets doen. 
Toen Maria later zijn graf bezocht schrok ze heel erg 
want het graf was leeg. Er was wel een jongen met 
sneeuwwitte kleren. En die zei tegen haar : ‘Wees 
maar niet bang. Jij zoekt Jezus die doodgegaan is. 
Maar hij is niet dood. Hij leeft!’  
Jezus laat ons niet in de steek. Jezus is een vriend 
voor het leven! 

 
Om te laten zien dat ook wij 
allemaal vrienden van Jezus 
en van elkaar zijn, kreeg 
iedereen een prachtig en 
kleurrijk vriendschapsbandje 
die de kinderen van de Zon-
dagsschool de afgelopen 
weken hadden gemaakt.  
 

Iets na 10.00 uur werd de viering afgesloten met het 
lied: 

‘t Is feest vandaag, ’t is feest vandaag 
de Heer is opgestaan. 
’t Is feest vandaag, ’t is feest vandaag 
wij mogen verder gaan. 

 
Leiding Zondagsschool Markelo 
 
 
 

  

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 
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Algemeen 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

 
Wij gaan dit jaar op woensdag 11 
mei naar Hilversum en Garderen.  
Eerst gaan we naar het Ned. Insti-
tuut voor Beeld en Geluid in Hil-
versum. Hier krijgen wij een rond-
leiding met een interactieve film-
presentatie over Entertainment.  

Zo krijg je een mooi totaalbeeld van wat er achter de 
schermen in de filmwereld allemaal gebeurt.  
Na een koffietafel in Ankeveen gebruikt te hebben rei-
zen wij via een toeristische route door naar Garderen.  
Hier gaan wij het zandsculpturenfestijn bekijken.  
Wij sluiten af met een diner in Laren.  
Voor iedereen een zonnige bloemrijke zomer toege-
wenst.  
                            Het Bestuur.  

 
Jarenlang was u gewend in het Markelose kerkblad de 
laatste informatie van het N.B.G. te lezen. 
Hetzij dat het gaat over de laatste nieuwe bijbelverta-
ling, of over een project om jongeren vertrouwd te ma-
ken met Gods Woord, of om een bijbel-eigen-taal pro-
ject ergens in het buitenland. 
Helaas houdt deze informatie op.  
De Markelose werkgroep is te klein (en te oud) gewor-
den om de lokale kar te kunnen trekken. 
Daardoor ook geen boekentafel meer tijdens de Open-
kerkdagen, of geloofsbloemzaadjes voor de kinderen 
tijdens de Bijbel10daagse, of placemats voor de Zon-
dagsschool. 
Voor de Markelose leden en donateurs heeft dit alles 
geen gevolgen. Dit blijft landelijk centraal geregeld. 
De werkgroepleden stoppen met pijn in hun hart. De 
laatste werkgroepvergadering werd begonnen met het 
lezen van Prediker 11 vers 1-11. IJdelheid der ijdelhe-
den. Alles heeft z’n tijd onder de zon.  
En al kennen we op dit moment geen namen, we blij-
ven hopen dat Gods Woord bij een paar gemotiveerde 
mensen in Markelo gehoor zal vinden om de doelstel-
ling van het N.B.G. voort te zetten. 
Dini Rozendom – Goorhuis tel. 362171 blijft contact-
persoon. 
 
Doelstelling N.B.G. (opgericht in 1814): 
Het vertalen en verspreiden van de hele bijbel of 
gedeelten daarvan over de hele wereld. 

 
 mei 2011  
zo. 1 Genesis 3:1-19 Gevallen 
ma. 2 Genesis 3:20-4:16 Het leven gaat (niet) verder 

di. 3 Genesis 4:17-26 Wie is de sterkste? 

wo. 4 Genesis 5:1-24 Leef-tijden 
do. 5 Genesis 5:25-6:4 Gemengde gevoelens 

vr. 6 1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof 
za. 7 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk 

zo. 8 Psalm 16 Veilig bij God 

ma. 9 Daniël 1:1-21 Gezond gedrag 

di. 10 Daniël 2:1-18 
Wie helpt de koning uit de 
droom? 

wo. 11 Daniël 2:19-35 Tekst ... 

do. 12 Daniël 2:36-49 ... en uitleg 
vr. 13 Daniël 3:1-18 Uitkomen voor je geloof 

za. 14 Daniël 3:19-30 
God gaat voor zijn dienaren 
door het vuur 

zo. 15 Psalm 23 Herder en gastheer 

ma. 16 1 Petrus 2:1-10 Heilig volk 
di. 17 1 Petrus 2:11 -17 Vrijheid 

wo. 18 1 Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit 

do. 19 Genesis 6:5-22 Scheepsbouw 
vr. 20 Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen 

za. 21 Psalm 98 Nieuw lied voor de HEER 
zo. 22 Daniël 3:31-4:15 Nachtmerrie 

ma. 23 Daniël 4:16-34 Bij de beesten af 

di. 24 Daniël 5:1-16 Een teken aan de wand 
wo. 25 Daniël 5:17-6:1 Afgeschreven 

do. 26 Daniël 6:2-18 Voor de leeuwen gegooid 

vr. 27 Daniël 6:19-29 
Wie een kuil graaft voor een 
ander, valt er zelf in. 

za. 28 1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig 
zo. 29 1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven 

ma. 30 Genesis 8:1-14 Drooglegging 
di. 31 Genesis 8:15-9:7 Buitenlucht! 

 juni 2011  

wo. 1 Psalm 47 Hooggestemd 

do. 2 
Hemelvaartsdag 
Daniël 7:1-14 

Een blik in de hemel 

vr. 3 Daniël 7:15-28 Hogere dierkunde 

za. 4 Psalm 27 Niet bang 

zo. 5 1 Petrus 4:1-11 
Anders zijn: gericht op 
anderen 

ma. 6 1 Petrus 4:12-19 Vuurproef 
di. 7 Handelingen 1:1-14 Verbondenheid 

wo. 8 Handelingen 1:15-26 Lotgeval 

 
Giften t/m 18 april 2011. 
CvK – Coll. van Kerkrentmeesters: 
P-H. 10,00 / J. 50,00 / n.n. 5,00 / K-G. 10,00 / K. 5,00 / R-L. 10,00 / 
n.n. 10,00 / DB. 10,00 / A. 10,00 / G-R. 15,00 /  
n.n. 5,00 / n.n. 5,00 / S. 10,00 / O-N. 5,00 / H-R. 10,00 /  
M-N. 10,00 / W. 5,00  
Verjaardagsfonds: 
S. 10,00 / S-R. 10,00 / S-N. 10,00 / L. 5,00 / L. 20,00 /  
W-R. 5,00 / DR. 10,00  
Diaconie: 
Alg. KlT. 15,00 / KlT. 5,00  
Bloemen: 
n.n. 4,80 / GV 10,00 / S-M. 10,00 / B. 7,50 / O. 5,00 / B. 10,00 /  
GB. 10,00 / AD. 10,00 / B. 5,00 / DS. 5,00 / O. 10,00 / K-K. 10,00 / 
B-S. 10,00 / F. 5,00 / H. 5,00 / W-O. 10,00  
 

Collecten: CvK     Diac.   Eindcollecten: 
25 febr.    75,30   Diac. A’kamp.  
27 febr.  39,01   39,00    96,70   CvK/kerk 
06 maart  46,99   46,98  118,72   CvK. 
06 maart  29,75   29,75     62,40   CvK – Elsen 
09 maart  39,75   39,75   Brooksch. CvK + Diac. 
13 maart  60,85   60,85  116,30   CvK-CTD 
20 maart  36,78   36,77  100,95   Diac.R oosevelthuis 
20 maart   26,20   26,20    73,05   CvK. Stokkum 
25 maart     87,10  Diac. A’kamp 
27 maart   42,25   42,25    81,51   Diaconie 
03 april   62,96   62,95  217,23   Diac.Blindenschool 
10 april   50,96   50,96  119,58   CvK 
17 april   45,63   45,62  112,00   Diac.Kerk-in-Actie 
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UITWISSELING CSURGÓ 
Het contact met onze partnergemeente was even in 
wat rustiger vaarwater terecht gekomen nadat vorig 
jaar de uitwisseling niet door kon gaan. Wij als com-
missie hebben nu weer een uitnodigingsbrief naar 
Hongarije gestuurd met het verzoek om dit jaar bij ons 
op bezoek te komen. 
Wij hebben de Hongaren uitgenodigd voor de periode 
18 t/m 23 augustus. Nu hopen wij op een positief be-
richt vanuit Csurgó, maar ook zien wij uit naar een re-
actie van onze eigen gemeente. Want wanneer de 
gasten komen, hebben we nog wel hulp nodig van 
gastgezinnen. 
Nu eerst maar de reactie uit Hongarije afwachten. Zo-
dra wij meer weten zullen we dat via het kerkblad laten 
weten. 

Csurgó-commissie. 

 
Collecte werelddiaconaat 29 mei 2011 
'Ufunda uze ufe',  
Een samengesteld gezin met oma aan het hoofd. Dit 
komt veel voor in Zuid-Afrika, waar de ziekte AIDS veel 
slachtoffers maakt. Veel kinderen vertonen gedrags-
problemen door wat ze hebben meegemaakt. En hun 
oma’s zijn gewend om ruzies met harde hand op te 
lossen. Ze hebben niet geleerd hun gevoelens te uiten 
en vinden het moeilijk om met kinderen te praten over 
ziekte en dood.  
Het project van Aids Foundation South Africa, waar-
voor Kerk in Actie uw aandacht vraagt, begeleidt oma’s 

en kleinkinderen bij het 
samenleven in een nieuw 
gezin. Gespreksgroepen 
geven oma’s ruimte om te 
praten over hun verdriet. In 
workshops leren ze hoe ze 
kunnen omgaan met de 
jongere generatie. Ook de 
kleinkinderen zijn welkom 
om te spelen en te praten, 
bijv. over wat hen dwarszit. 
Zo probeert AFSA de 

grootmoeders te laten inzien dat het belangrijk is om 
met de kinderen te spelen en te praten. 'Ufunda uze 
ufe': je bent nooit te oud om te leren. 
Het pensioentje, als ze dat al hebben, is niet genoeg 
om hun gezin te onderhouden en de workshops te be-
talen. Daarom is de collecte op 29 mei voor dit project. 
 
Deelverslag synodevergadering van april 2011 
HBO-theologen 
De synode heeft na vele jaren discussie een compro-
mis gevonden voor theologen met een HBO-opleiding 
die “als predikant werkzaam” zijn, ze kunnen als ouder-
ling in het ambt bevestigd worden en, onder bepaalde 
voorwaarden ook de sacramenten bedienen. Ze moe-
ten daarvoor preekconsent hebben en in een gemeen-

te met bijzondere status een aanstelling hebben voor 
minimaal 12 uur per week. Deze regeling, waartoe de 
synode in zijn april vergadering besloot, is bedoeld 
voor bijzondere, kleine gemeenten, die onvoldoende 
middelen hebben voor een predikant en waarin men 
aanloopt tegen het feit dat de kerkelijk werker niet be-
voegd is om ambtshandelingen te verrichten, dat gaat 
nu dus veranderen. De tot nu toe wat onduidelijke 
functie van “predikant-vicaris” verdwijnt door dit besluit. 
Het besluit vergt nog wel wat wijzigingen in de kerkor-
delijke regelingen. Jammer is dat het een compromis 
oplossing is.  
De ambten van ouderling en diaken kenmerkten zich 
tot nu toe door het gegeven dat ze door vrijwilligers 
werden bekleed. Nu krijg je dus een nieuw type ouder-
ling met specifieke bevoegdheden, gebonden aan 
enerzijds een specifieke hbo-opleiding en anderzijds 
aan de speciale situatie in een bepaalde gemeente.  
De bevoegdheden van de “ouderlingkerkelijk werker” 
zijn bovendien nog aan beperkingen onderhevig, dus 
een echte predikant is hij of zij nog niet. Daar staat te-
genover dat voor een aantal kleine gemeenten een 
praktische oplossing is gevonden. 

 
Henk Zomer 
Synodelid vanuit de classis Enschede. 

 
 
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 6 juni 2011  
Inleveren kopij vóór donderdag 26 mei 2011 liefst via  
E-mail:    kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
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,               Roggestraat 4   tel. 388892 
Ds. Marten Dijkstra,           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 

 


