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40 DAGEN VOOR PASEN
Veertig dagen lang stilstaan bij de betekenis van Pasen is wel een lange weg. Het zijn in die tijd van 40
dagen maar momenten, waarop we zullen stilstaan en
ons bezinnen.

Vandaag de dag leven we met de agenda of de kalender. Op het kerkelijk erf hoor je nu vaak: “Pasen is dit
jaar laat.” In 2011 valt Pasen op 24 en 25 april, terwijl
het feest van Pasen ook weleens al in maart wordt gevierd. Waar komt die late paasdatum dit jaar vandaan?
Sinds het concilie van Nicea in 325 na Chr. wordt Pasen gevierd op de eerste zondag na volle maan in de
lente. Pasen is het feest van de opstanding van Christus en omdat we daardoor weten wie Jezus was en
wat Gods bedoeling is met Jezus en met ons mensen,
is Pasen het belangrijkste feest in de kerk.
Een feest vier je echter niet zomaar. Daar gaat een tijd
van nadenken en voorbereiden aan vooraf. Hoe belangrijker het feest, hoe meer tijd van voorbereiden je
nodig hebt. De voorbereidingstijd van Pasen is de 40dagentijd, een tijd van nadenken over en stilstaan bij
de bedoeling van God met mensen, voorgeleefd door
zijn Zoon Jezus de Christus.
Het getal 40 komt niet uit de lucht vallen, maar heeft
bijbelse wortels.
Als voorbereiding op de intocht in het beloofde land
Kanaän trok Mozes met het volk Israël 40 jaar door de
woestijn. Voordat Jezus zijn tijd als leermeester begon,
werd Hij 40 dagen als voorbereiding op zijn openbare
optreden beproefd in de woestijn. Vandaar dat ook wij
ons 40 dagen lang willen bezig houden met de voorbereidingen voor het paasfeest.
Voorbereiden is nadenken en bezinnen over de betekenis van het feest dat komt, over wie God voor ons
wil zijn, wat Hij van ons vraagt en hoe God zich aan
ons heeft laten zien in zijn Zoon Jezus Christus.
Wie wil God voor ons zijn? Een Bondgenoot en een
Herder, een zachte en warme kracht, een liefdevolle
bescherming en een Tegenover die ons laat zien wanneer we het niet goed doen of tekort schieten tegenover onszelf, elkaar of tegenover God. God is ook een
belofte als wij zijn Naam horen, die luidt: “Ik zal er zijn”.
Wat vraagt God van ons? Dat wij er zijn, voor onszelf
en elkaar en voor de ander dicht bij en ver weg.
In zijn Zoon Jezus de Messias heeft God ons laten
zien wat de bedoeling is in ons leven, voor onszelf en
elkaar en voor God. Jezus laat ons ook zien dat wij tekort schieten tegenover onszelf, God en elkaar en dat
er vergeving en verzoening is en de mogelijkheid om
opnieuw te beginnen. Vrijblijvend is het niet, het vraagt
van ons een weg om te gaan.

Dit jaar wil ik geen 40 dagen, maar wel 4 dagen lang
op weg gaan en mij bezinnen en nadenken over de
betekenis van dat wat God voor ons mensen heeft gedaan toen Hij zijn Zoon heeft opgewekt. Ik zal dit doen
door het lopen van de Pelgrimstocht. Vier dagen wandelen in Zuid-Limburg langs oude pelgrimspaden, van
klooster naar kerk en van kerk naar kapel. Onderweg
zal ik mensen ontmoeten die zich ook willen bezinnen
op de betekenis van Pasen.
Met ons mee loopt ook Hella van der Weijst. Op de televisie hebt u haar misschien wel eens gezien in het
programma “de Wandeling” van de KRO, dat door Hella wordt gepresenteerd.
’s Avonds zijn er lezingen en workshops waarin wordt
stilgestaan bij de betekenis van het geloof voor mensen.
Meer informatie over de pelgrimsreis kunt u lezen in
mijn wijknieuws op pagina 4.
Ds. E.E. Nordt

Themadienst 13 maart 10.00 uur
‘Welke pet draag jij of waarom
doe je zoals je doet?’

Zie ook de ingevouwen
wijkindeling om te bewaren.
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Gezinsdienst: Op zondag 3 april gaat het volgens het
leesrooster over een blinde, die door Jezus wordt genezen (Joh. 9). Maar hoe wonderlijk ook, het verhaal
blijft daar niet bij stilstaan. Belangrijker is de vraag of
we zien wie Jezus is. Of wij met deze vraag aan de
slag gaan, is nog onbekend. Omdat de voorbereiding
nog plaats moet vinden. De bedoeling is in elk geval
om een kindvriendelijke dienst te organiseren in samenspraak met leerkrachten van basisscholen en eigen jeugdwerk.

Kerkdiensten
Zondag 6 maart
Martinuskerk
10.00 uur Ds. A. Braakman, Diepenheim
Eindcollecte: CvK - Kerkblad
Buurtdienst Elsen
10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK - Kerkblad

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

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

Woensdag 9 maart Brookschole Biddag
20.00 uur Ds. E. Nordt
Collecte: Diaconie en Kerk
Zondag 13 maart Themadienst
‘Welke pet draag jij’
10.00 uur Hennie Veldhuis uit Vriezenveen
Eindcollecte: Cie themadiensten
Medewerking door het gospelkoor ENJOY

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 20 maart
Martinuskerk
10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie –Twenteweek Roosevelthuis
Buurtdienst Stokkum
10.00 uur Ds. E. Nordt
Collecte: CvK

JEUGDKERK
Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12
- 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11
uur.

Vrijdag 25 maart Zangdienst Anholtskamp
19.00 uur
Ds. Dijkstra
Collecte: Diaconie

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.

Zondag 27 maart Doopdienst Martinuskerk
10.00 uur Ds. E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie – alg. diaconaal werk

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 3 april Martinuskerk Gezinsdienst
10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie – ZWO / Blindenschool
Zondag 10 april Martinuskerk
10.00 uur Ds. J. Eertink uit Rijssen
Eindcollecte: CvK

AGENDA
9 maart: In samenwerking met het pastoraal team
van wijk Zuid hebben we de dienst op biddag in de
Brookschole op woensdag 9 maart 2011 weer voorbereid. We hopen op een goede opkomst. U / jij bent
uitgenodigd voor de dienst en om voor de dienst en
na afloop samen een kop koffie of thee te drinken.

BIJ DE DIENSTEN
Themadienst: 13 maart
Het gaat over wat u belangrijker vindt: rigide religie of
je relatie met God? Is God er voor iedereen of alleen
voor een select gezelschap? Maar ook hoe open ben
je zelf voor je omgeving en de mensen om je heen?
Wil je de baas zijn, of iedereen uitlachen en niets serieus nemen? Of ben je behulpzaam en heb je vertrouwen in andere mensen? Een breed thema met
veel aspecten.

17 maart: gespreksgroep Rondom de Zonneweg aan
de Ovinksweg 6, aanvang: 20.15 uur (bibliodrama
o.l.v. ds. M. Dijkstra)
23 maart: belijdeniscatechese bij Marti Pluijgers,
Koemweg 3, aanvang: 20.00 uur.
29 maart: belijdeniscatechese bij Marlies Dondertman, Oldenhof 13, aanvang: 20.30 uur.

Zangavond: Op 25 maart hoopt Dina Nijkamp een
bijdrage te geven in de zangavond in de Anholtskamp, aanvang 19.00 uur. Kan de pas begonnen lente ons inspireren tot muziek en zang?

31 maart: Ontmoetingsavond van de nieuwbouwwijk
de Esch in het Dienstgebouw, aanvang: 20.00 uur.
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WIJ GEDENKEN
Bij terugkomst van een verjaardagsbezoek op 20 januari is Hendrina Johanna Altena-Oolbekkink van de
Koekoekslaan 126 onverwacht overleden aan een
hartaanval. Haar man Albert raakt ineens zijn vertrouwde metgezel kwijt met wie hij al op jonge leeftijd
in contact kwam. Zij was van de Borkeld, hij van
Stokkum. In maart zouden ze 65 jaar getrouwd zijn
geweest. Voor hun leeftijd waren ze nog behoorlijk
actief. Ze gingen allerlei adressen af en hebben in
hun vrije tijd vele kilometers gefietst. Pas twee jaar
geleden hadden ze hun woning aan de Stokkumerweg 36 met forse moestuin verruild voor de aanleunwoning bij de Anholtskamp. Hendrina was een flinke
vrouw met het hart op de tong. Ze regelde van alles,
hield van gezelligheid en een praatje, en kon lekker
koken. Hun leven bestond uit hard werken. Maar ze
waren tevreden met wat ze hadden. Bovenal waren
ze wijs met hun zoon en dochter, de klein- en achterkleinkinderen. Nog in het laatst had ze geregeld dat
een van hen een cadeau kreeg. In de kring van familie, vrienden en buren vond de begrafenis plaats.
Hendrina is 83 jaar geworden.

31 maart 18.00 uur: vastenmaaltijd in het Dienstgebouw.
6 april: mannenclub in het Dienstgebouw, aanvang:
10.00 uur (leiding: ds. M. Dijkstra)
DOOPZITTING
Wie op zondag 27 maart een kind wil laten dopen, is
van harte uitgenodigd voor de doopzitting op
donderdag 17 maart 2011 om 20.00 uur in het
Dienstgebouw. Naast de zakelijke en praktische
afspraken, praten we met elkaar over de betekenis
van de doop.
In de doopdienst van 30 januari zijn Jonathan Samuël van

Sneller dan menigeen had gedacht kwam er op 28
januari een einde aan het leven van Jan Hendrik
Pongers van de Bolinkweg 5. Een verslechterende
conditie door een bloedaandoening in combinatie met
een blijvende beenbreuk hadden hiertoe geleid. Deze
ziekte had hij net voordat hij vervroegd zou stoppen
met zijn baan op het brandstoffendepot in Stokkum.
Eerder had hij gewerkt bij een vrachtwagenbedrijf en
vliegbasis Twente. In zijn vrije tijd heeft hij vele uren
gesleuteld aan auto’s. Met zijn prepensioen in het
vooruitzicht had hij gehoopt van alles te kunnen
doen. Maar nu werd zijn vermogen om wat te doen
erg beperkt. Hij had ook de pech in die periode zijn
heup te breken. Net toen hij daar wat van was hersteld volgde een ongelukkige valpartij in oktober 2010
op het terrein van de motorcross, waar hij 40 jaar lid
van was. Gelukkig kon hij de laatste weken thuis
doorbrengen bij zijn vrouw Johanna Visschers, zijn
moeder en het gezin van zijn zoon, die er naast wonen. Tijdens de crematieplechtigheid in Usselo zong
de dochter een zelf geschreven lied voor haar vader.
Henk Pongers is 64 jaar geworden. In hem is een
zachtmoedige, zorgzame man heengegaan.

Middendorp en Eline Jasmijn Dondertman gedoopt.

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
GEBOREN
Twee jaar eerder zat ik er om een doopgesprek te
houden met een winters tafereel op de achtergrond:
sneeuw, een verlichte ijsbaan met schaatsers. Nu
was de aanleiding eveneens een doopdienst. Met de
vraag of ze hun pas geboren zoontje Jonathan Samuël op 30 januari wilden laten dopen. Dit keer geen
ijspret, maar de blijdschap bij de ouders was er niet
minder om. Ik heb het hier over René en Anita van
Middendorp van de A. ten Hovestraat 17. De geboorte van Jonathan was op 4 januari. Anneli en Jurgen
hebben een broertje om zacht te knuffelen en te aaien er later mee te spelen en ravotten. Ook al was het
nog afwachten of de groei zou doorzetten, hij heeft
het water van de doop toch al mogen ondergaan.
Samen met Eline Dondertman.
Op 9 februari zijn Gert-Jan en Hester van de Maat
verblijd met de geboorte van Laura. Wanneer je na
lang wachten en afzien een mooi meisje tegen je aan
mag drukken, ben je inderdaad ‘intens gelukkig’, zoals de geboortekaart vermeldt. ‘Een knuffel en een
kusje, voor altijd ben jij mijn lieve kleine zusje’, staat
er verwoord voor de oudste dochter Naomi. Wie hen
wil feliciteren: ze wonen aan De Hiele 8. Beide gezinnen wensen we bij dezen veel geluk toe en Gods
hulp en steun.

Dina (Gerritdina Berendina) Sligman overleed op 29
januari, 86 jaar oud. Ze woonde in de
Anholtskamp, samen met haar vrijgezelle broer Berend. Beiden waren vanaf hun geboorte doof en
slechtziend. Alleen de middelste broer had daar geen
last van. Als kind verbleef ze op het doveninstituut te
Groningen. In die plaats deed ze ook geloofsbelijdenis. Ze begon met werk in een kledingzaak in Holten,
maar ging in 1950 naar de blekerij in Goor, waar ze
tot 1980 bleef. De boerderij waar ze was geboren,
was intussen afgebroken. Schuin er tegenover aan
de Rijssenseweg 1 had de familie Sligman een nieuwe laten bouwen, waar ze in 1972 in waren getrokken. Dina maakte geen gebruik van dagactiviteiten.
Wel ging ze samen met Berend een aantal jaren met
3

ONTMOETINGSAVOND WIJK DE ESCH
Op 31 maart organiseren we de tweede bijeenkomst
van dit seizoen voor de nieuwbouwwijk de Esch. In
september vorig jaar maakten zo’n 20 deelnemers
kennis met elkaar via een kaartenspel met vragen.
Aan deze kennismaking willen we een vervolg geven.
De avond begint om 20.00 uur in het Dienstgebouw.
Wie belangstelling heeft is welkom.

hulp van vrijwilligers op een tandem op pad. Ze was
een vrij zelfstandige dame, die nog jaren zelf het eten
kookte. In de Anholtskamp bezocht ze trouw de kerkdiensten. Dankzij een goed geheugen en persoonlijke
betrokkenheid wist ze verjaardagen uit haar hoofd.
Ze had een zwak voor het koninklijk huis. Dina is gestorven in de hoop dat zij haar intrek mag nemen in
het huis van haar hemelse koning.
Na een half jaar ziekte is op 7 februari Jan Hendrik
Lammertink overleden in zijn woning aan de Rijssenseweg 8. Hij was getrouwd met Ingrid Zweverink en
had twee dochters, Marieke en Iris. Te vroeg moeten
zij hun man en vader verliezen. Hij kan er ook niet
meer zijn voor zijn eigen vader, die ernaast woont.
Hendrik had werk bij bouwbedrijf Haafkes. Hij was
een betrouwbare kracht en goede leermeester, seste
cuur, behulpzaam en had humor. Met zijn 55 had
hij een dag minder willen werken om zo tijd te krijgen
voor het houden van wat schapen in de weide om het
huis. Hij was een buitenmens en fietste regelmatig
met de mountainbike weg. Zo lang mogelijk heeft hij
geprobeerd om er te zijn en het hoofd helder te houden. Maar ondanks al zijn vechtlust moest iedereen
ste
zich er kort na zijn 51 verjaardag in januari bij neerleggen, dat het einde naderde. Hendrik was er nuchter genoeg voor om te beseffen, dat hij veel niet meer
mee zou maken. Zijn wens was het dat anderen hun
leven zo veel mogelijk normaal voortzetten. In het
crematorium te Usselo hebben we hem een laatste
groet gebracht.

VRIJ
Van maandag 7 tot en met zondag 13 maart neem ik
een vrije week op. Ds. Nordt neemt zo nodig voor mij
waar. Mogelijk gaan we enkele dagen naar een
Waddeneiland en combineren dat met bezoek aan
familie in het noorden. Fietsen door bos- en duingebied, slenteren door een dorp, rondneuzen in een
boekwinkel, uitwaaien op het strand met erna een
mok warme chocolademelk met slagroom. Het lijkt
me heerlijk. Toch zijn er meer momenten om tot zulke
ontspanning te komen. Het kan dichtbij huis al. Wanneer ik in onze eigen omgeving een stukje wandel of
fiets, realiseer ik me dat we dat nog te weinig samen
doen. Het komt er vaak niet van.
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

Op 11 februari overleed Frederik Hoentjen op de leeftijd van 91 jaar. Hij heeft jaren aan de Fokkerstraat 75
gewoond, samen met zijn vrouw Geertjen Marsman.
Beiden waren afkomstig van het Gelderse Laren,
waar ze de boerderij van haar ouders in Verwolde
hadden voortgezet. Frederik kwam uit een groot gezin en heeft armoede gekend. Als soldaat diende hij
in de oorlog. In diezelfde periode zijn ze getrouwd en
kregen de eerste van hun drie kinderen. Begin 2006
overleed zijn grote steun Geertje, kort nadat ze naar
de Anholtskamp waren gegaan. Voor die tijd waren
ze al actief bij diverse activiteiten voor ouderen. Frederik was in de zeventig toen hij op zwemles ging.
Toen zijn gezondheid achteruitging, kwam hij in de
verzorging terecht. Maar ook deze overgang liep
soepel. Hij was tevreden, zachtmoedig en meegaand.
Bij het afscheid verwoordden kinderen en kleinkinderen allerlei mooie herinneringen aan hun lieve, zorgzame vader, grootvader en ‘opi’. In vertrouwen op de
God in wie hij geloofde is zijn lichaam in de aarde gelegd, op de plek waar ook een schoonzoon ligt begraven, hier in Markelo.

PELGRIMSTOCHT
Als predikant van de gemeente Markelo wil ik u deelgenoot maken van mijn 4-daagse pelgrimstocht. Want een
pelgrimstocht doe je niet alleen en niet alleen maar voor
jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Van 7 tot
en met 10 april 2011, tijdens mijn wandeling, zal ik dagelijks via de website van onze gemeente verslag doen
van wat ik onderweg tegen kom aan ontmoetingen en
gesprekken en mooie teksten of kunstuitingen. Zo kunt
u een stukje met mij meelopen en ook een beetje meedelen in het stilstaan bij het Evangelie in de tijd van 40dagen.
Maar een pelgrimstocht doe je niet alleen voor jezelf en
de mensen dicht om je heen. Door middel van een pelgrimstocht willen we ook stilstaan bij mensen verder
weg die het moeilijk hebben en onze steun, ook financieel, nodig hebben. Daarom is door de organisatie van
de Pelgrimstocht aan deze 4-daagse een sponsoractie
verbonden. De opbrengst van deze sponsoractie gaat
naar projecten voor boeren op de Filippijnen.
Mijn pelgrimstocht wordt ondersteund door de kerkenraad. De sponsoractie wordt ook ondersteund door onze
plaatselijke ZWO commissie. Elders in dit kerkblad leest
u daar meer over.

TROUWEN
Op 25 maart geven Raymond Scholten en Ammy ten
Hove van de Koekoekslaan 44 elkaar het jawoord in
een huwelijkssluiting in het Beaufort, welke om 13.00
uur begint. Om 14.15 uur volgt een kerkelijke inzegening onder leiding van ds. Henk Overdijk in de Martinuskerk. We willen het bruidspaar van harte feliciteren met deze bijzondere dag en wensen hun Gods
zegen toe.

Wilt u of wil jij meeleven met mijn pelgrimstocht, kijk dan
van 7 tot en met 10 april op de website van onze gemeente: www.pkn-markelo.nl
Wilt u of wil jij meer weten van de pelgrimstocht, kijk dan
op: www.pelgrimstocht.nl
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Meedoen met de sponsoractie kunt u op verschillende
manieren:
• U kunt rechtstreeks geld storten via bovengenoemde website op mijn profiel.
• U kunt bij mij een sleutelbandje kopen voor € 3 of
meer. Een sleutelbandje wordt door mijzelf geknoopt en is uniek. U kunt het bevestigen aan uw
sleutelbos of aan uw tas, jas of vest. Het sleutelbandje is een zichtbaar en tastbaar symbool van de
pelgrimstocht en zo een teken van de 40-dagentijd.
• U kunt een bijdrage geven via het potje van de
ZWO.
• U kunt meedoen met de vastenmaaltijd, een warme maaltijd, op 31 maart die om 18 uur wordt georganiseerd door de ZWO groep.
Hierover leest u verderop in dit blad meer bij ZWO.

•

•

•

•

Binnen het pastoraal
team en de kerkenraad
hebben we nog steeds
te maken met ziekte.
Gelukkig zijn er ook
goede berichten van
herstel. Toch hebben we
te maken met veel werk,
dat we hebben te verdelen onder te weinig
mensen. Wie wil mee
helpen door ambtsdrager of pastoraal medewerker
te
worden,
schroom dan niet om jezelf aan te melden of een tip te geven over iemand
anders. Het is werk wat gedaan wordt door een leuk
team. Het kost je dus wel iets, maar je krijgt er veel
voor terug.
Alle zieken en mensen die het moeilijk hebben willen
we heel veel sterkte wensen en waar mogelijk beterschap.
Allen die eenzaam zijn of leven met verdriet willen we
troost toewensen. We hopen dat ook wij voor elkaar
kracht en troost kunnen zijn, maar vaak schieten wij
tekort. Dat God dan zegen zal zijn en een Licht op
het pad.
Een hartelijke groet, in verbondenheid,

•

•

•
•
•

cursus op kosten van de kerk aan te bieden aan
de kandidaten.
De kerkenraad ziet geen reden om actief mee te
werken aan restauratie van de Mariakapel op de
Hulpe.
Er zijn af en toe verschillen in de mededelingen
over de collectebestemming. Bé Hemeltjen
neemt initiatief tot afstemming.
Doopdienst, de kerkenraad vindt het jammer dat
de zondagsschool afwezig was in de doopdienst.
Met de betrokkenen wordt bezien of in volgende
doopdiensten die jeugd er weer bij kan zijn.
Suggesties: kortere dienst.
Gevraagd wordt of de kerkrentmeesters in het
kerkblad uitleg kunnen geven over de kosten en
betaling van uitvaartdiensten.
Het moderamen heeft een ontmoeting gehad met
Henk Askers, jeugdwerkadviseur. Helaas is er
nog geen nieuwe jeugdouderling gevonden.
Er was in de vergadering van 26 januari een delegatie van 5 personen uit Markelo aanwezig. Dat
had te maken met de presentatie van Klaas
Dijkstra over de voorgestelde wijzigingen in de
ordinanties 1 t/m 5.
Kerstpakkettenactie is uitstekend verlopen.
Henk Zomer is gekozen als één van de nieuwe
leden van het breed moderamen.
PVD: zangdiensten in Anholtskamp kunnen bogen op goede deelname.

Wijziging kerkorde.
De synode heeft in “eerste lezing” een aantal
wijzigingsvoorstellen van de ordinanties 1 t/m 5
besloten, deze liggen nu ter consideratie voor aan
classes en gemeenten. Op de website is een nota te
vinden met in kolommen naast elkaar de oude en de
nieuwe tekst van de ordinanties (voor de fijnproevers
onder ons). Verder is er een nota speciaal gemaakt
voor behandeling in de kerkenraad en heeft de scriba
een nog kortere nota samengesteld. De leden
worden verzocht voor 12 februari aan te geven welke
punten huns inziens bespreking behoeven, dat kan
dan in de maartvergadering gebeuren, zodat de
kerkenraad tijdig commentaar kan geven aan de
classis. De classis moet de resultaten doorgeven aan
de synode
Henk Bolink wil in december graag een speciale
dialectdienst organiseren die als doel heeft “nietkerkgangers” naar de kerk te trekken, dit met
medewerking van Gert Jan Oplaat, die werkt aan een
kerstverhaal in het Twents. Hij zal met een nader
uitgewerkt voorstel komen.
Henk Zomer vraagt of er mensen zijn die bereid zijn
om op onverwachte momenten korte of langere
“taxiritten” met asielzoekers uit het AZC te maken,
zelf kan de fam. Zomer niet altijd een verzoek
honoreren en dan wordt een alternatief node gemist.
Meestal gaat het om een bezoek aan een ziekenhuis
Voor de open kerkdagen worden nog vrijwilligers
gevraagd
Notulist: Henk Zomer

Ds. Elly Nordt

Kerkenraad
Gedeeltelijk verslag van de Kerkenraadsvergadering van 2 februari 2011
Er wordt met woorden van dank afscheid genomen
van enkele ambtsdragers, te weten de dames
Jolanda van den Noort en Wilma Roeterdink.
De zgn. “Plaatselijke regeling” is voorlopig
vastgesteld. Het stuk kan ter inzage gelegd worden
voor de gemeente. In de juni vergadering finale
vaststelling
• Voor een cursus voor pastoraal werk hebben 5
pastoraal medewerkers belangstelling getoond.
De cursus duurt 3 avonden en kost 30 euro p.p.
De kerkenraad stemt in met het voorstel deze
5

Diaconie

Protestantse Vrouwendienst

COLLECTES
In maart wordt dit jaar ook weer de Twenteweek in
het Roosevelthuis georganiseerd. Dit is een vakantieweek voor mensen uit Twente die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Tijdens de week worden
er allerlei activiteiten georganiseerd. Vanuit onze gemeente gaan er twee personen naar toe.
De collecte van 20 maart willen we aan deze week
bestemmen.
De eindcollecte van de dienst van 27 maart is bestemd voor het algemeen diaconaal werk van de diaconie.
De eindcollecte van 3 april besteedt de diaconie en
ZWO voor een 40dagentijdcollecte van Kerk in Actie.
Verderop in dit blad een artikel hierover.
Samenstelling diaconie:
Bé Hemeltjen (voorzitter)
Ton Oostdijk (secretaris)
Anita Meulman(penningm.)
Henk Bolink
Janni Bussink
Johanna Bekkernens
Willemien Schoneveld
Henk Zomer

Voorjaarsvergadering 15 februari 2011
Catechese toen …
en nu….

tel:363020
tel:362069
tel:0548-625315
tel:363167
tel:363123
tel:361213
tel:362406
tel:263233

dat heeft Hannie Poelert ons op deze bijeenkomst laten zien en horen!
Na onze gebruikelijke inleiding ging de deur open,
kwam de “oude dominee” binnen en zei tegen de
aanwezigen: “Gaat u allen staan en zeg: “goeden
avond, dominee”.”
Beduusd gingen we allen staan en begroetten hem in
koor, zoals hij gezegd had. Toen kregen we toestemming om weer te gaan zitten.
Op deze manier heeft Hannie ons laten zien, dat dit
niet meer van deze tijd is.
Zoals u weet, geeft zij nu ruim een jaar godsdienstonderwijs aan de openbare basisscholen in Markelo.
Omdat tegenwoordig rekening gehouden wordt met
allerlei soorten religie / godsdienst / meditatie, heet
het nu levensbeschouwelijk onderwijs. Verhalen over
Jezus, zoals die worden verteld op de zondagsschool
en de kindernevendienst, gebeurt hier ( meestal) niet.
Zij probeert o.a. op allerlei manieren de kinderen verschillen te laten zien tussen goed - kwaad, ja - nee,
wit - zwart. Dat gebeurt zeer betrokken en speels.
Zó kwam Hannie na de pauze op als soldaat. In haar
verhaal werd de soldaat door zijn vader geprezen,
omdat hij weer met iemand had gevochten of had
neergestoken. Goed gedaan, jochie! En dan met de
kinderen hierover doorpraten en eventueel een werkje er over maken. Ieder kind heeft een eigen werkmap waarin ze hun werkjes kunnen bewaren. Deze
mappen had ze bij zich en mochten we inzien. Dat
was niet tegen dovemansoren gezegd! Al gauw werden de mappen van eigen kleinkinderen er uitgehaald
en bewonderd!
Het was goed om te zien hoe in deze tijd “godsdienstonderwijs” gegeven wordt en te zien met hoeveel plezier Hannie dit doet. Deze avond had ze geen
groep kinderen voor zich, maar een zaal vol dames
die met belangstelling zaten te luisteren en ook weer
wat hebben kunnen opsteken. Een mens is nooit te
oud om te leren. We wensen Hannie Poelert en onze
Maarkelse kinderen nog vele fijne, goede, en speelse
uurtjes met elkaar. Momenten waar je wat aan hebt,
je leven lang!

Kerkrentmeesters
Opbrengst Actie Kerkbalans 2011
Op de inleveravond van de actie kerkbalans op
dinsdag 1 februari moesten veel medewerkers
verstek laten gaan wegens de spekgladde wegen.
Nu de meeste toezeggingen binnen zijn, blijkt dat
de Protestantse gemeente Markelo, ondanks de
mindere economische omstandigheden, erg meelevend is.
Bijna alles is nu geteld en de teller staat nu op een
totaalbedrag van bijna € 199.500, Het mag duidelijk zijn dat wij met dit resultaat uitermate tevreden zijn.
Bij dezen een woord van dank aan iedereen die
heeft bijgedragen en aan de meer dan 120 vrijwilligers die aan de actie kerkbalans 2011 hebben
meegeholpen.
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VAN DE ZONDAGSSCHOOL.

Jeugd- en jongerenwerk

PAASONTBIJT
Wij hebben donderdagavond 10 februari 2011
afscheid genomen van Dewi. We willen Dewi
bedanken voor haar hulp. We wensen Dewi veel
sterkte toe.

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

OPROEPOPROEPOPROEPOPROEP!!!
Ben je creatief, vind je het leuk om met kinderen
te werken, maar heb je eigenlijk geen tijd of zin
om 1 x per 14 dagen van ± 18.00 uur tot ± 19.45
uur ons te komen helpen, meld je dan toch aan
bij:
Hettie Hollander
tel: 362351
Of bij één van de andere leidsters.
Het is echt leuk om met kinderen te werken.

6 TOT 10 JAAR
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:

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

17 maart 2011

Wanneer: Zie hieronder
…..
Verder met een chique spiegeltje

07 april 2011

Pasen

Wilt ook u ‘aanzitten’ aan dit paasontbijt, geef u dan
op bij één van de onderstaande personen:
Hettie Hollander
Wilma Kloots
Alies ten Hove

tel. 362351
tel. 361641
tel. 363334

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

Groetjes Janet en Hettie

e

Tot 1 paasdag!

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

Zondagsschool Markelo

Algemeen

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

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

17 maart 2011

Figuurzagen

07 april 2011

Papier-maché

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Op 24 maart a.s. zal Mevrouw
Karin Kuiper ons wat vertellen
over het boek: “JE MAG ME ALTIJD BELLEN.”
Mevrouw Karin Kuiper is de weduwe van de schrijver Karel
Glastra van Loon.
Karel overleed 1 juli 2005 aan een hersentumor.
Mevrouw Kuiper bleef achter met drie kleine kinderen.
In dit boek vertelt ze over de eerste 1001 dagen na
de dood van haar man.
Haar verhaal gaat over rouwverwerking en alle zaken
die dan op je afkomen, zoals oppas, werk, testament,
kinderen etc.

Groetjes Madieke
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droom is inmiddels werkelijkheid geworden', zegt
CeesJan Visser, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap. 'Er zijn nu bijbelgenootschappen in Jeruzalem, Betlehem en Nazareth. Drie bijbelgenootschappen, geografisch gezien heel dicht bij elkaar.
Maar als het gaat om welke bevolkingsgroepen ze
vertegenwoordigen, is het wel heel bijzonder dat deze drie met elkaar samenwerken.'
Het Israëlisch (Jeruzalem), Palestijns (Bethlehem) en
Arabisch-Israëlisch (Nazareth) bijbelgenootschap
komen met een nieuw project: Mijn broeders hoeder.
Daarmee willen ze laten zien dat Arabische, Palestijnse en Israëlische christenen zich bewust zijn dat
ze één zijn in Christus en dat uitstralen naar elkaar
en naar anderen om zo ook de vrede te bevorderen
in de regio.

Ook de goed bedoelde adviezen die de mensen je
geven zoals: “je mag mij altijd bellen”.
De aanvang is 20.00 uur in het Dienstgebouw.
Wij hopen dat veel dames aanwezig zijn.
KOFFIEOCHTEND.
Op woensdag 9 maart a.s. is er de koffieochtend van
de Hervormde Vrouwenvereniging in het Dienstgebouw te Markelo.
Deze morgen zal Edith Harmsen (consulent informele
zorg) komen vertellen over de mantelzorg.
U leest heel vaak in de media over mantelzorg.
Edith zal proberen uit te leggen wie mantelzorger is
en wat voor mogelijkheden voor ondersteunende hulp
er zoal zijn. Het is een actueel onderwerp en we hopen veel informatie van haar te krijgen.
Aanvang 10.00 uur.
Opgave kan telefonisch tot maandag 7 maart bij Leidy ter Haar tel. 0547 361733.
Wij hopen deze morgen veel leden en dames die belangstelling hebben te mogen begroeten.

Ook in de christelijke gemeenschappen bestaan er
vooroordelen ten opzichte van elkaar. De tegenstellingen tussen Joden en Palestijnen hebben invloed in
de kerken. Het Palestijns, het Arabisch en het Israëlisch Bijbelgenootschap dagen mensen uit om een
gebed of overdenking te schrijven, niet vanuit zichzelf, maar vanuit het perspectief van de ander.
Het effect van dit project zit voornamelijk in het proces zelf: mensen moeten zich inleven in de gedachten en motieven van anderen die ze in de politiek
vaak tegenover zich zien staan. Uiteindelijk komt er
een product: een boek, zowel in gedrukte als digitale
vorm, met de bijdragen in het Arabisch, Hebreeuws
en Engels.
Werkgroep NBG Markelo

Het bestuur H.V.V.

NBG-actie Bijbelzondag een succes
Tijdens de Bijbelzondag van 2010 kregen duizenden
kerkgangers een bijzondere kaart van het Nederlands
Bijbelgenootschap met daarbij een zakje zaad van
een stokroos. Het beeld van het zaad is voor mensen
die de Bijbel kennen niet onbekend. In de bekende
gelijkenis van de zaaier wordt met het zaad het
woord van God bedoeld. Dat Woord moet ook gezaaid worden. En dat is precies wat het Nederlands
Bijbelgenootschap als zijn taak beschouwt.
Daarom, kinderen van de kinder-nevendienst,
zondagsschool en jeugdkerk in Markelo, moeten
jullie de zaadjes die jullie gekregen hebben, nu
weer opzoeken. Als dan volgende maand het
kerkblad uitkomt en het weer wat warmer wordt
kunnen jullie ze zaaien. Veel succes.
Op elke kaart stond ook een persoonlijk deelnamenummer dat op de website van het NBG kon worden
ingevuld. Daarmee kon men een prijs winnen: het
boek Dwars door de Bijbel, Bijbelse Sudoku's of het
Prentenbijbelboekje Jezus wordt geboren.
Op deze actie werd massaal gereageerd; veel mensen vulden niet alleen hun deelnamenummer in,
maar maakten ook van de gelegenheid gebruik om
het NBG goede wensen en bemoedigende woorden
te schrijven.
De winnaars zijn bekendgemaakt op:
www.bijbelgenootschap.nl

maart 2011
2 Korintiërs 3:7-18
2 Korintiërs 4:1-15
2 Korintiërs 4:16di. 8
5:10
2 Korintiërs 5:11wo. 9 21
do. 10 2 Korintiërs 6:1-7:1
vr. 11 2 Korintiërs 7:2-16
za. 12 Psalm 32
zo. 13 Jakobus 4:11-17
ma.
14
Jakobus 5:1-6
di. 15 Jakobus 5:7-12
zo. 6
ma. 7

wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma.
21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26

Bijbelgenootschappen zoeken de vrede
Jaren geleden had Peter Wigglesworth, algemeen
secretaris van de United Bible Societies (UBS) voor
Europa en het Midden-Oosten, een droom: er moeten
drie bijbelgenootschappen komen in dit land. 'Die
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Open verhouding
Helderheid
Zicht op de toekomst
Gepaste trots
Liefdesverklaring
Heilzaam verdriet
Biecht
Let op je woorden
Rijk-dom

Jakobus 5:13-20
Ester 1:1-12
Ester 1:13-22
Ester 2:1-11
Ester 2:12-18

Geduld
Help bidden, want bidden
helpt
Dank je feestelijk
Mannentaal
Missverkiezing
Schoonheidsprijs

Ester 2:19-23
Ester 3:1-11
Ester 3:12-4:3
Ester 4:4-17
Ester 5:1-8
Ester 5:9-14

Aanslag mislukt
Haman gooit hoge ogen
Ongeluksgetal
Help!
Uitnodiging
Paal

zo. 27
ma.
28
di. 29
wo. 30
do. 31
vr. 1
za. 2
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6

Ester 6:1-11

Zelfoverschatting

Ester 6:12-7:6a
Ester 7:6b-8:2
Ester 8:3-8
Ester 8:9-17
april 2011
Ester 9:1-10
Ester 9:11-19
Ester 9:20-28
Ester 9:29-10:3
2 Korintiërs 8:1-15
2 Korintiërs 8:1624

Het hoge woord komt eruit
De rollen worden omgekeerd
Onherroepelijk?
Nieuwe wet

Kerk in Actie steunt deze blindenschool van harte en
vraagt om uw gift, zodat ook volgende generaties
blinde kinderen hier onderwijs mogen ontvangen.
PAASGROETENACTIE 2011
“Wat betekent de paasboodschap voor jou?” Een gevangenispredikant vroeg het aan een van zijn gemeenteleden, een man die een lange straf uitzit. Weken later kwam er een brief met een tekening: een
man die de houding heeft aangenomen van een
kruis, maar met de vingers omhoog, wankelend op
een gebroken ei – symbool voor Pasen - maar dan
weer rustend op een rots. Op één van de paasgroetkaarten ziet u een tekening met op de achterkant de
tekst: “De boodschap van Pasen. De opstanding van
Christus vertelt ons allen, dat weer opstaan en verder
gaan - al is dat in wankel evenwicht - toch mogelijk
is.”
Elk jaar weer organiseert de ZWO-groep deze actie.
Zij maakt het mogelijk, dat gemeenteleden een paasgroet sturen aan gevangenen in Nederlandse gevangenissen. Kerk in Actie werkt hierbij samen met
Stichting Epafras, het Justitiepastoraat en het Boekencentrum en maakt gebruik van de groetenlijst van
Amnesty International. Zo’n kaart doet goed.
Het sturen van een Paasgroet betekent een teken
van hoop geven. Doet u ook mee?
De actie start op zondag 27 maart.

Zelfverdediging
Verlenging
Feestvreugde
Volksvertegenwoordiger
Geven en ontvangen
Toezicht

KERKKOOR
Vrijdag 4 maart j.l. hebben we gezongen in Holten op
het concert van het Holtens Kerkkoor. Jan van Dijk,
een "oude" bekende van ons, is daar dirigent. Zulke
zangavonden in onze buurtgemeenten zijn altijd leuk
en leerzaam.
Zondag 13 maart a.s. gaan we naar verpleeghuis
Eugeria in Almelo (Vriezenveenseweg 1). We zingen
daar in de eredienst om half elf ’s ochtends. Als er
mensen zijn die daar naartoe willen dan bent u van
harte welkom.
Verder zijn we bezig met nieuw repertoire i.v.m. Pasen en ons jubileumconcert (80 jarig bestaan) in oktober 2011.
We repeteren op maandagavond van 8 tot 10 uur in
het Dienstgebouw. We nodigen een ieder uit om geheel vrijblijvend mee te zingen en zo ervaren hoe het
op zo'n repetitie toegaat.
Groeten van het koor.

VASTENMAALTIJD
Het woord wekt wat vervreemding. Past vasten en
maaltijd wel bij elkaar? Op 31 maart om 18.00 uur
wil de ZWO-groep een sobere warme maaltijd
houden met velen van u. We vragen € 7,50 van u
en na aftrek van de kosten gaat het resterende
bedrag naar het project van ds. Elly Nordt; een
landbouwproject in de Filippijnen.
Dominee Elly Nordt gaat van 7 t/m 10 april een
pelgrimstocht mee lopen en…. doen we mee?
Een pelgrimstocht is meestal een lange tocht over
eeuwenoude bedevaartsroutes naar een plaats met
een speciale godsdienstige betekenis. Pelgrims
maakten zulke tochten om iets af te smeken of om
boete te doen. Tegenwoordig zijn die tochten meer
bedoeld voor bezinning. De pelgrims nemen even afstand van de dagelijkse beslommeringen. Soms is
een pelgrimage ook bedoeld als een demonstratie,
als getuigenis van vrede en solidariteit met slachtoffers van onderdrukking en geweld. En soms ook om
goede doelen te sponsoren.
Ds. Elly Nordt zoekt sponsors ten bate van dat landbouwproject op de Filippijnen. De boerengezinnen
daar zijn voor hun levensonderhoud sterk afhankelijk
van de bossen waarin zij wonen. Van oudsher halen
de Mangyan kokosnoten, kruiden, bananen en honing uit het bos. Tussen de bomen verbouwen zij
cassave, bonen en andere voedingsgewassen. Het
bos levert ook riet, rotan en twijgen om manden mee
te vlechten of daken mee te bedekken.
Voorheen waren de Mangyan volledig zelfvoorzienend, maar tegenwoordig handelen ze ook met bewoners aan de kust. Ze verkopen fruit en groenten op

BLINDENSCHOOL PALESTINA
Op 3 april is de collecte voor de blindenschool op de
Westelijke Jordaanoever in Palestina.
In het verhaal van de blindgeborene opent Jezus de
ogen van een blinde man die hij bij de poort zag
zitten. Op de blindenschool in de West Bank leren de
kinderen op een andere wijze te zien. In het dorp
Beit Jala bij Bethlehem staat een blindenschool.
Dertig Palestijnse kinderen wonen hier in het
internaat en gaan er naar school. Dagelijks krijgen ze
les in het lezen en
schrijven van braille,
zodat zij na een paar
jaar naar de gewone
basisschool kunnen. De
overheid kan slechts de
helft van het loon van
de docenten betalen.
En de ouders van de
kinderen kunnen vaak het schoolgeld niet opbrengen.
Door de beperkte bewegingsvrijheid van Palestijnen
door de Israëlische bezetting, is het bovendien heel
moeilijk om goed contact met de ouders te houden,
vandaar ook het internaat.
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ZALENVERHUUR
Waar? Dienstgebouw
Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten /
workshops
Aantal
5 tot 150 personen
Info
Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

lokale markten in lager gelegen dorpen en kopen
daar rijst en vis in. Het bos is dus niet alleen leverancier van levensmiddelen, maar ook van belangrijke
handelswaar. Deze bossen worden bedreigd door
mijnbouw, oprukkende plantages en bosbouwbedrijven.

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

Net als veel Filippijnse eilanden is Mindoro rijk aan
delfstoffen zoals goud, koper, nikkel en magnesium.
Binnen- en buitenlandse bedrijven willen deze stoffen
via mijnbouw uit de grond halen. Dit levert op korte
termijn werkgelegenheid op, maar op langere termijn
richt mijnbouw onherstelbare schade aan. Het kappen van bomen veroorzaakt erosie en landverschuivingen, grondwater en rivieren raken vervuild en de
biodiversiteit staat onder druk. Mijnbouw is dan ook
een zeer ernstige bedreiging voor boeren die leven
van wat de natuur hen biedt.
Wij willen die mensen steunen, die niet alleen werken
aan bescherming van het bos, maar zich ook inzetten
voor een veilige en duurzame toekomst voor de bevolking.
Het sponsoren kan door: een sleutelbandje van ds.
Elly Nordt te kopen, geld in het potje bij de poster te
doen of mee te doen aan de vastenmaaltijd.
COLLECTEN:

e

02 jan.
09 jan.
16 jan.
16 jan.
23 jan.
28 jan.
kamp
30 jan.
06 febr.
13 febr.
20 febr.

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. A. Oostdijk, Loosboersstraat 60, tel. 362069
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 4 april 2011
Inleveren kopij vóór donderdag 24 maart 2011 liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

e

1 coll.
1 coll.
Eindcollecten
CvK.
Diac.
34,28 34,28 74,80
CvK: orgelfonds
34,10 34,10 80,85
Diac.
Terwille verslavingszorg
46,98 46,97 113,60 CvK. dorp
29,26 29,26 108,30 CvK. Stokkum
34,30 34,30
84,50 CvK
86,85
Diac. Anholts47,14
57,48
52,36
25,15

47,13
57,47
52,35
25,15

107,80
159,50
164,00
66,30

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

CvK.
CvK.
Werelddiaconaat
Diaconie

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

GIFTEN: 1 januari t/m 15 februari 2011
CvK - Kerkrentmeesters:

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

H. 100,00 / T. 10,00 / B. 10,00 / KlT. 15,00H. 5,00 / HW.
8,00 / KlB. 50,00 /JE. 10,00 / E-W. 10,00 / B. 2,00 /
K. 10,00 / J. 15,00 / K-G. 10,00 / RN. 5,00 / A. 100,00 /
JvC. 5,00 / KlT. 10,00 / H. 50,00 /
Verjaardagsfonds: K-E 10,00 / V. 10,00 /
Diaconie:
Alg.: J.E. 10,00 /
Kalenders: 55,00
Bloemen: DS. 10,00 / JH.P 10,00 / E. 10,00 / JW 10,00 /
JWL. 10,00 / D-V. 10,00 / n.n. 10,00 / WK 10,00 /
W-O. 10,00 / FWH. 10,00 / IK. 5,00 /
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