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Het is feest, paasfeest…. En: “Ik heb verdriet” 
 
Aan het einde van deze tijd van 40 dagen zijn we op 
weg naar het feest van Pasen. Aan het begin van de 
40-dagentijd konden we nog denken dat we zonder 
voorbereiding op weg konden gaan naar het paas-
feest. Maar twee grote gebeurtenissen hebben de weg 
naar Pasen een andere kleur en inhoud gegeven: het 
skiongeluk van Prins Johan Friso en het busongeluk in 
Zwitserland. 
Met deze en andere gebeurtenissen nog vers in het 
geheugen kijken we op een andere manier naar het 
feest van de opstanding.  
Want… hoe kun je feest vieren en blij zijn met zo’n 
groot verdriet in hoofd en hart? 
Mooie woorden vond ik in een boekje met de titel: “Ik 
heb verdriet” uitgegeven bij Ark Mission. Het gedeelte 
over Pasen wil ik, in bewerking, met u delen: 

 
“Jezus leeft. Hij is niet dood. Hij is opgestaan.”  
Dit is de boodschap van Pasen. 
“Je mag er toch op vertrouwen dat de dood en het 
verdriet zijn overwonnen.”  
Hoe vaak heb je dit soort bemoedigingen te horen ge-
kregen wanneer je te maken hebt met verdriet? Hoe 
weinig troost bieden ze echter. De mensen die je met 
dit soort woorden proberen te troosten, bedoelen het 
goed, maar vaak voel je je er juist verdrietiger door. 
Misschien is het geloof in normale dagen een houvast, 
maar tijdens verdriet….. 
In het paasevangelie lezen we dat de dood is over-
wonnen en dat we daardoor niet alleen staan in ons 
verdriet. Maar in datzelfde paasevangelie merken we 
ook dat algemene troostwoorden niet werken. Maria 
Magdalena, een vrouw die door Jezus is geholpen, 
komt op die eerste paasdag bij het graf. Natuurlijk had 
ze kunnen weten, door alles wat ze met Jezus heeft 
meegemaakt, dat Jezus sterker is dan de dood. Maar, 
heel begrijpelijk, ze is dat allemaal kwijt als ze Jezus 

ziet sterven aan het kruis. Als je getroffen wordt door 
verdriet, raak je nu eenmaal je zekerheden kwijt en 
word je door tranen verblind. 
Op deze lichte morgen van Pasen is het leven voor 
Maria donkerder dan ooit. Zelfs als ze in Jezus’ graf 
niet Hem, maar twee engelen aantreft die haar vragen 
waarom ze zo verdrietig is, dan nog dringt de troost 
niet tot haar door. Ze is zo verdrietig dat ze Jezus zelfs 
niet herkent als ze Hem buiten tegenkomt. “Weet u 
waar ze Hem hebben gelegd?” vraagt ze aan Hem, in 
de veronderstelling dat Hij de tuinman is. 
 
De boodschap van Pasen dringt niet zomaar door. Nu 
niet, maar ook toen niet. Er komt pas ruimte voor de 
blijde boodschap als Jezus Maria persoonlijk aan-
spreekt: “Maria…” Op het moment dat Maria, bij haar 
naam genoemd wordt, wordt het voor haar Pasen. 
 
-Ook wij zijn door God bij onze naam genoemd bij de 
doop- 
 
Als je bij je naam genoemd wordt, betekent dit dat je 
wordt aangesproken, precies als de mens die je bent. 
Als God jouw naam noemt, betekent dit, dat Hij weet 
wie je bent, met alles wat er in je omgaat. Als Hij jouw 
naam noemt, betekent het ook dat Hij weet dat Pasen 
voor jou misschien (nog) niet helpt. Door het bij de 
naam genoemd worden valt echter wel de eenzaam-
heid en de duisternis weg. Dan kun je - al moet het 
door water en vuur - verder.  
Op weg van Pasen naar de nieuwe dag die komt. 
Laten wij, met de boodschap van Pasen in gedachten, 
ook elkaars naam eens noemen, om eenzaamheid op 
te heffen en het donker uit elkaar te scheuren door het 
Licht. 
 
Ds. Elly Nordt 

 
Meer weten over het boekje “Ik heb verdriet”? Ga naar 
de website www.ikhebverdriet.nl. Als u het boekje wilt 
hebben, kunt u het doorgeven aan de scriba Jan Haas. 
Voor 1,50 euro per exemplaar willen wij een aantal 
boekjes bestellen bij Ark Mission. In de boekhandel is 
het boekje niet te verkrijgen. 
 

Fijn dat 2 mensen belijdenis doen  
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 paasdag Martinuskerk 
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Kerkdiensten 

 
Zondag 1 april Martinuskerk Palmzondag 
Mederking door het kerkkoor 
10.00 uur  Mw. Venema Almelo  
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds 
 
Martinuskerk Vespers in de stille week: 
Maandag 2 april 19.30 uur  
Dinsdag 3 april 19.30 uur 
Woensdag 4 april 19.30 uur 
 
Witte donderdag Martinuskerk 5 april  
Heilig Avondmaal 
19.30 uur  ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen 
 
Goede vrijdag 6 april 

Anholtskamp  Heilig Avondmaal 
16.00 uur   ds. Marten Dijkstra 
Martinuskerk 
19.30 uur ds. Marten Dijkstra 

 
Stille zaterdag 7 april  paaswake 
21.00 uur  Martinuskerk  ds. Elly Nordt 
 
Zondag 8 april Martinuskerk paasdienst 
09.00 uur paasontbijt in het dienstgebouw 
Collecte: Diaconie / PKN-JOP 
 
10.30 uur  ds. Marten Dijkstra  
Medewerking van gospelkoor ENJOY 
Eindcollecte: CvK / Paascollecte 
 
Zondag 15 april Martinuskerk (koffiedrinken) 
10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Verjaardagfonds 
 
Zondag 22 april  

Martinuskerk 
10.00 uur  ds. Vedders-Dekker 
Eindcollecte: CvK / Kerkblad 
 
Buurtdienst Stokkum 
10.00 uur  ds. Elly Nordt 

 Eindcollecte: CvK / Kerkblad 
 
Vrijdag 27 april Anholtskamp zangavond 
19.00 uur   ds. Elly Nordt 
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 29 april Martinuskerk 
10.00 uur   ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: Diaconie / Arme kant van Nederland 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Vesperdiensten: Bij de weg die Jezus als de Christus 
voor ons ging in vreugde, maar ook in eenzaamheid 
en pijn, staan we stil tijdens de vespers op maandag, 
dinsdag en woensdag in de Stille Week (2, 3 en 4 
april) om 19.30 uur. 
Jezus zegt tot driemaal toe: “Ik ben…”. 

Op Witte Donderdag 5 april horen wij van Jezus dat Hij 
de voeten waste van zijn leerlingen en hen zo dienst-
baar was. Wat heeft dit ons te vertellen 2000 jaar la-
ter? In een zittende viering delen we met elkaar brood 
en wijn aan de Tafel van de Heer. 
Goede Vrijdag 6 april: Het lijdensverhaal van Jezus 
vanaf het moment van zijn arrestatie tot aan zijn dood 
en graflegging lezen we tijdens de avonddienst in de 
Martinuskerk uit het evangelie van Johannes. In plaats 
van een preek mogen we de woorden voor onszelf 
overwegen. In voorbeden leggen we in gebed voor wat 
mensen vandaag de dag aan lijden en last met zich 
meedragen. In de Anholtskamp is er die middag vanaf 
16.00 uur gelegenheid om Jezus’ sterven te gedenken 
in een gemeenschappelijke viering van Schrift en Ta-
fel.  
 
De paaswake: op 7 april beginnen we om 21.00 uur bij 
de ingang van de kerk met het ontsteken van de nieu-
we paaskaars aan het vuur. We brengen het Licht van 
Christus de kerk binnen en delen het vervolgens uit 
aan elkaar. Na de lezingen van de paaswake vernieu-
wen we onze doop. We besluiten de viering in de 
avond met het lezen van het paas-evangelie in de 
vroege ochtend op de eerste dag van de week. 
 
Paaszondag: op 8 april is het een bijzondere paas-
dienst. Niet alleen vieren we de opstanding van de 
Heer, maar er hopen ook twee mensen uit ons midden 
belijdenis te doen van hun geloof. Dat zijn Marlies 
Dondertman-Lankhuijzen en Marti Pluijgers. Samen 
met Ton Oostdijk hebben we gedurende enkele kerke-
lijke seizoenen over bijbelse thema’s gesproken. Re-
gelmatig werden hedendaagse ontwikkelingen inge-
bracht. Zijn we daar mee klaar? Nee. Wat dat betreft 
blijven we leerling en zullen er altijd vragen zijn. Pasen 
is een momentopname. Maar hopelijk klinkt wel door 
hoe persoonlijk en betrokken de afgelegde weg is ge-
weest. Enjoy, waar Ton lid van is, zingt en viert mee. 
Voor aanvang van de dienst zullen al enkele liederen 
worden gezongen. 
 
De dienst in Stokkum op 22 april wordt voorbereid met 
de leiding en de kinderen van zondagsschool Stok-
kum. Bij het schrijven van de kopij zijn we al aan het 
nadenken over de invulling van de dienst. Wat het 
wordt, is nog een verrassing. Van harte welkom. 
 
Zangavond Anholtskamp: vrijdag 27 april is er de 
maandelijkse zangavond in de Anholtskamp. Naast 
zingen luisteren we ook naar een gedeelte met uitleg 
van de Bijbel en we worden vermaakt met een leuk 
verhaal. Bovendien is er altijd koffie of thee met een 
lekkere koek. Van harte welkom om 19.00 uur in de 
Grote Zaal van de Anholtskamp. Niet alleen de bewo-
ners, maar ook belangstellenden van buiten het huis. 
 
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Ook om 10.00 uur is er zondagsschool in 
Elsen en Stokkum. 
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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 bijbelverhaal van die 
zondag vertalen op een manier die voor kinderen leuk 
en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool 
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 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).  
Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 361908. 
 
HUISKAMER VAN DE KERK 
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor 
ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee.  
De koster en de aanwezige gastvrouwen heten u van 
harte welkom.  
 
AGENDA 
4 april: mannenclub; dienstgebouw, aanvang 10.00 
uur. Leiding: ds. M. Dijkstra. 
 
10 april: De leiding van de Kindernevendienst komt 
direct na Pasen, op dinsdag 10 april, om 20.00 uur 
alweer bij elkaar om de zondagen tussen Pasen en 
Pinksteren voor te bereiden voor de kinderen in de 
kerk en de kindernevendienst. 
Wilt u of wil jij in de zomer nog helpen met het geven 
van Kindernevendienst? Meld het even bij ds. Elly 
Nordt. Op die manier kan de leiding een paar weken 
vakantie nemen. 
 
12 april: gespreksgroep Rondom de Zonneweg; plaats: 
Ovinksweg 6, aanvang: 20.15 uur. 
 
24 april: Wijkteam Zuid. 
 
3 mei 20.00 uur: Het ouderlingenberaad. 
 
SOBERE MAALTIJD 40-DAGEN TIJD 
Donderdag-
avond 22 maart 
hebben we een 
sobere maaltijd 
gehouden in het 
Dienstgebouw. 
Er waren 15 
deelnemers. De 
ZWO groep 
kookte en had 
gekozen voor 
een stoofpot van kruiden, linzen, gerst, wilde spinazie 
etc. uit het kookboek van de kookdominee Han Wil-
mink. Het was voor iedereen een verrassing hoe het 

zou smaken, maar na afloop vonden de meesten het 
eten lekker. Na aftrek van de kosten bleef er een be-
drag van € 115 over voor de sponsor- of pelgrimstocht 
van ds. Elly Nordt.  
Het geld zal ten goede komen aan hulp voor de bewo-
ners van de sloppenwijken van Addis Abeba in Ethio-
pië. Met scholing, een vakopleiding of een lening krij-
gen de allerarmsten de kans een zelfstandig bestaan 
op te bouwen. Mede door deze maaltijd en een gift van 
de Diaconie van € 100 is de totale sponsorbijdrage 
aan Elly op dit moment € 702. 
 
De eerstvolgende gezamenlijke maaltijd zal worden 
gehouden op donderdag 26 april om 18.00 uur en dat 
zal dan weer een 3-gangen maaltijd zijn.  
Hartelijk welkom iedereen. 
 

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 
Na een afnemende gezondheid overleed Anthonie 
Vosman op 5 maart in zijn woning aan de Worsinkweg 
12. Hier is hij ook geboren en getogen. Zijn ouders 
hadden er een boerderij, maar Anton koos noodge-
dwongen voor een kantoorbaan bij de landbouwcoöpe-
ratie. Hij is in verschillende plaatsen aan de slag ge-
gaan, maar de langste periode werkte hij in Hengelo 
(Ov.). Collega’s omschreven hem als een man, die niet 
altijd even gemakkelijk was, maar wel eerlijk en recht 
door zee. Hij deed zijn werk nauwgezet en plichtsge-
trouw zonder op de voorgrond te willen treden. Op 14 
maart 1959 trouwde hij met Joke Selker, die hij had le-
ren kennen tijdens haar vakantiewerk bij Jachtlust. Ze 
kregen drie zoons, waaronder een tweeling. Zij vond in 
hem een man, die haar de ruimte liet om eigen activi-
teiten te ontplooien. Voor kleinkinderen was hij een 
knuffelopa. Na terugkeer naar Herike werd een Ap-
penzeller aangeschaft. Dit hondenras hield de herinne-
ring levend aan hun vakanties naar Oostenrijk. Als 
vrijwilliger hielp hij de St. Heemkunde met het bijhou-
den van een knipselarchief. Anton is 80 jaar geworden. 
In het crematorium te Usselo werd de dankbaarheid 
voor zijn leven uitgesproken, ziende op God, die trouw 
is en liefdevol.  
 
GEBOREN 
Op 29 februari is Kim geboren, dochter van Mark en 
Corine Jansen, zusje van Lars. We willen hen langs 
deze weg van harte feliciteren en Gods zegen toewen-
sen. Ze wonen aan de Taets van Amerongenstraat 12.  
 
VRIJE WEEK 
De laatste week in april ben ik vrij van het werk. In de 
voorjaarsvakantie lag het accent op de tuin. Op dat ter-
rein zal er ongetwijfeld nog meer te doen zijn, maar 
daarnaast wachten er in en om het huis ook andere 
klussen. Misschien proberen we de voortent uit en 

mailto:martends@wanadoo.nl
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gaan er even op uit. De kinderen zijn groot genoeg om 
zich alleen te redden en thuis een oogje in het zeil te 
houden. Wie weet kunnen we net als vorig jaar genie-
ten van mooi lenteweer. Het geeft overigens al plezier 
om vanuit de werkkamer naar mussen te kijken, wan-
neer ze druk bezig zijn om zich op te poetsen in de 
droge, zanderige tuingrond.  
Aansluitend op de vrije week neem ik zes weken stu-
dieverlof op. In die periode hoop ik me te kunnen ver-
diepen in joodse tradities. Ds. Nordt zal zo nodig voor 
mij waarnemen.  
 
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra 
 
 
 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. E.E. Nordt 

Roggestraat 4 
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de 

telefoonbeantwoorder inspreken. 
email: nordt57@hetnet.nl 

 
WIJ GEDENKEN 
Na een periode van ziekte en intens afscheid nemen 
kwam er op zaterdag 17 maart een einde aan het le-
ven van Wil (Bep) Harms - Brouwer op de leeftijd van 
71 jaar. 
Samen met Hans woonde Wil de laatste jaren op 
Kerkplein 19 in Markelo. Na 12 keer verhuisd te zijn, 
hadden Hans en Wil het erg naar hun zin in hun appar-
tement in ‘t Wonnink.  
Sinds de ziekte van Wil in oktober 2011 werd gecon-
stateerd, hebben Wil en Hans de gemeente en ge-
meenschap van Markelo als een warme deken erva-
ren.  
Ook het contact met de kinderen en de familie was in-
tens. Maar de pijn was voor Wil zo groot, dat het geen 
leven meer was. Wat er wel was, was vertrouwen in 
God en Jezus, vertrouwen dat het beter is waar Wil nu 
is, al zei ze dat het leven goed geweest is.  
We denken aan Wil als een warme, lieve, zorgzame 
vrouw, die graag mensen om zich heen had om mee 
te praten en voor te zorgen. Zo was ze gastvrouw bij 
de huiskamer van de kerk.  
In de eerste plaats was Wil een superechtgenote voor 
Hans en een goede en hele lieve moeder en oma voor 
de kinderen en de kleinkinderen. 
Met woorden, liederen en gedichten uitgezocht door 
Wil zelf, namen wij op woensdag 21 maart afscheid 
van haar in een dienst in de Martinuskerk.  
We hoorden woorden van vertrouwen en troost, woor-
den van Godswege, die zegt dat Hij ons draagt wan-
neer het moeilijk is.  
Met haar dierbaren om haar heen hebben we Wil los-
gelaten in het Crematorium in Diepenveen. 
Dat Hans en de kinderen, Patrick in Canada, Dennis 
met zijn gezin en Esther met haar gezin in Zwitserland, 
gedragen worden in de liefde van God en in de ge-
dachten, de daden en de gebeden van mensen. 
 
 

GEDOOPT 
In de dienst op zondag 25 maart is de doop bediend 
aan Rens Gerard Jan, zoon van Erik en Ceciel Boode 
- Alberink en broertje van Sophie. Dit gezin woont aan 
de Rietdijk 11 te Markelo. We feliciteren Erik en Ceciel 
en de wederzijdse families met de doop van Rens en 
wensen hen veel goeds en zegen toe. 
 
LENTE 
De lente is inmiddels aangebroken, dus laat Pasen 
maar komen, kun je zeggen. Alleen het echte Pasen 
heeft niets te maken met planten en bomen die weer 
uitlopen en het eten van eieren. Ja, wel als het gaat 
om nieuw leven, maar niet om nieuw leven dat in de 
kringloop van de natuur ook weer zal vergaan. Pasen 
gaat over de overwinning van de dood door de Zoon 
van God, door de dood heen naar een nieuw leven dat 
ontheven is aan de kringloop van de natuur. 
Ik wens u en jou een heel goed paasfeest toe. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid  

 
Ds. Elly Nordt. 

 

Kerkenraad 

 
Uit de kerkenraadsvergadering van 1 februari 2012. 
 
De voorzitter opent met een gebed en daarna leest ze 
een stukje van ds. Troost: “De stratenmakers” (de be-
leving van een straatje leggen.) 

 In deze vergadering nemen we afscheid van Jo-
hanna Bekkernens, Henk Bolink, Harm Linde, Mar-
tin Verbeek en Henk Eggink als kerkenraadslid. Ze 
worden persoonlijk door de voorzitter (Joke 
Doornhein) toegesproken en bedankt voor hun in-
zet als ambtsdragers. We sluiten het af met het 
zingen van een lied: “ Niemand kan alleen Uw ze-
gen dragen Heer.” Hierna krijgen ze een penteke-
ning van de kerk uitgereikt. 

 Dinie Nijkamp heeft in een dienst op de Anholts-
kamp een zelfgemaakt stukje voorgelezen over 
“Onder de Kerktoren”. Dit sloot mooi aan bij de ac-
tie Kerkbalans. 

 De gemeenteadviseur heeft een uitnodiging ge-
stuurd voor een brainstormsessie over vernieu-
wende projecten. Dit geldt voor zowel jongeren als 
ouderen. Voor zulke projecten is subsidie beschik-
baar.  

 De kerkenraad is nu op drie fronten bezig: 
 een aanstelling voor een theologie student. 
 overleg met Goor, Holten, Markelo en Diepen-

heim over de jeugd. 
 brainstormsessie over vernieuwende projecten. 

 Dopen: Marten Dijkstra wil weer terug naar dopen 
vóór de preek en Elly Nordt wil het dopen ná de 
preek blijven doen. Ze krijgen er de vrije hand in. 
Na een periode zal bekeken worden hoe verder. 

 In de vergadering van de Classis, zal ds. Johan 
Meijer uit Borne zijn verhaal doen. Dit zal over de 
jeugd gaan. De hele kerkenraad is hiervoor uitge-
nodigd. 
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 Joke Doornhein wil graag het voorzitterschap van 
de Protestantse Vrouwendienst aan iemand over-
dragen. Omdat zij nu ook voorzitter is van de ker-
kenraad, is dit allemaal wel veel. Een vervanger 
wordt gezocht. 

 De voorzitter sluit de vergadering met een stukje 
van Annie M.G. Schmidt; “De wurm in de jutte-
peer”. 

 

Diaconie 

 
COLLECTEN.  

 De eindcollecte van 5 april wil de diaconie ge-
bruiken om lopende zaken te kunnen voldoen. 

 De eindcollecte bij het Paasontbijt gaat de dia-
conie bestemmen voor JOP van de PKN. JOP onder-
steunt kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeentes in 
Nederland. In het bijzonder jeugdleiders en coaches 
die werken met kinderen. Zij stimuleren de kinderen 
om bezig te zijn met het geloof in God. Zij proberen 
kinderen en jongeren zelf te laten ontdekken wat ze 
van het geloof vinden en wat ze er mee kunnen. 

 De eindcollecte van 29 april is voor de stuur-
groep “de Arme kant van Overijssel.” Die wil sociale 
gelijkheid en deelname aan de samenleving bevorde-
ren van mensen die financieel weinig te besteden 
hebben. 

 Op 6 mei is de eindcollecte voor Missionair 
werk. Bij het afscheid van ds. Plaisier heeft hij als af-
scheidscadeau een gift gevraagd voor Missionair Werk 
in Nederland. De kerkenraad heeft toen beslist om ge-
durende 3 jaar één keer per jaar een collecte hiervoor 
te houden. De collecte van deze zondag is de derde 
keer. 
  
Actie Martinuskerk in Markelo helpt Voedselbank. 
Er is een inzamelingsactie van producten voor de 
Voedselbank gehouden. Ook deze keer was het weer 
een mooi resultaat. De diaconie wil alle mensen die 
wat gebracht hebben hiervoor bedanken. 
 

Jeugd- en jongerenwerk 

 

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

 

 

     12 april Bloemschikken 

     19 april Schilderen maar 
 

Groetjes Janet en Hettie 

 
 

10 TOT 12 JAAR 
             (groep 7 en 8) 

 

 

    12 april  Vrolijke kwallen 

    19 april  Verrassing 
 

Groetjes Madieke 
 

 
Geachte ouders, 
 
In verband met diverse activiteiten hebben wij 2 
data van de Jeugdclub verplaatst. 
 
26 april 2012 komt te 
vervallen in verband 
met de carrousel op de 
Ichthusschool. Deze 
avond is verplaatst 
naar donderdagavond 
19 april 2012. 
24 mei 2012 komt te 
vervallen in verband met de wandelvierdaagse. Deze 
avond is verplaatst naar donderdagavond 31 mei 
2012. 
 
Donderdagavond 31 mei 2012 is dan ook de laatste 
clubavond van dit seizoen.  
Deze avond start om 18.00 uur en duurt tot 
20.00 uur.  
We beginnen deze avond met gezamenlijk eten en 
gaan daarna een leuke activiteit doen.  
Voor deze avond willen we graag weten of uw 
kind/kinderen een speciaal dieet volgen of bepaalde 
dingen niet lusten. Wilt u dit doorgeven aan de lei-
ding van de Jeugdclub. Ook willen wij graag weten 
of uw kind/kinderen deze avond aanwezig zal/zullen 
zijn.  
Het is niet de bedoeling om de laatste avond een 
vriendje of vriendinnetje mee te nemen. Deze avond 
is alleen bedoeld voor kinderen die altijd aanwezig 
zijn geweest bij de Jeugdclub.  
 
Met vriendelijke groet, 
  

Madieke Roeterdink 
 Hettie Hollander    
 Janet Rabe  
 

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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ZONDAGSSCHOOL 
 
Uitnodiging Paasontbijt 2012 
 
Op Zondag 8 April is het PASEN 
en zoals ieder jaar organiseert de 
Zondagsschool het Paasontbijt 
waarvoor iedereen van harte 
wordt uitgenodigd. 
Het ontbijt is net als vorig jaar in 

de grote zaal van het Dienstgebouw en begint om 
09.00 uur. Opgave voor 1 april bij één van de onder-
staande personen:  
Hettie Hollander tel. 362351 hd.hollander@home.nl 
Alies ten Hove tel. 363334 jantenhove@worldmail.nl 
Wilma Kloots tel. 361641 hj.kloots@kpnplanet.nl 
 
Tot ziens op 1

e
 paasdag. 

 

Algemeen 
 

Op woensdagavond 25 april 
a.s. om 20.00 uur is er al weer 
de slotavond van het seizoen 
van de Hervormde Vrouwen 
Vereniging in het dienstge-
bouw. 
Deze keer betreft het een zeer 
gezellige en muzikale avond 
met medewerking van de 

Twentse Vocalisten Capriccio.  
Zij brengen een zeer gevarieerd programma met liede-
ren van Strauss, Duitse en Italiaanse operetteliederen 
en ook een Hollandse potpourri. Tot slot nemen zij ons 
mee naar Wenen, de stad die ook bekend is vanwege 
de operette.  
Capriccio bestaat al 15 jaar en is samengesteld uit vier 
personen. Het kwartet is regionaal bekend en treedt 
veel op met hun programma. De sopraan Elena Kopa-
nychuk, heeft haar opleiding genoten aan een conser-
vatorium in haar geboorteland Oekraïne. Zij was al een 
keer deelneemster aan het bekende t.v. programma 
‘Una voce particolare’. De tenor Herman Padberg en 
de bariton Gerrit Hielkema komen beiden uit Enschede 
en hebben hun sporen verdiend als solisten in diverse 
opera-, operette- en musicalproducties. De pianiste 
Cobi Prins heeft de muzikale leiding en is ook verant-
woordelijk voor de arrangementen en de samenstelling 
van de programma’s. Het belooft een zeer mooie 
avond te worden en wij hopen dan ook veel dames te 
mogen begroeten. 
 
Reisje: 
Op donderdag 3 mei a.s. hebben wij weer een reisje 
georganiseerd en wel naar de Floriade in Venlo. Deze 
expositie wordt om de 10 jaar gehouden in Nederland 
en vindt deze keer plaats van 5 april t/m 7 oktober. 
Hier kunt u genieten van ’s werelds mooiste en meest 
bijzondere bloemen, planten, bomen, groentes en 
fruitsoorten. Het hoofdthema van Floriade 2012 is: 
“Neem deel aan het theater dat de natuur U biedt en 
kom tot een nieuwe kwaliteit van leven”. Elke dag is er 

een cultureel programma met muziek, dans, literatuur, 
theater en beeldende kunst uit de hele wereld. 
Vertrek uit Markelo, Beaufortplein om 08.00 uur. 
Bij aankomst om ongeveer 10.30 uur drinken wij eerst 
koffie met heerlijke Limburgse vlaai. Dan is het de be-
doeling dat ieder zijn eigen weg gaat. Omdat het zo 
groot is en de interesses bij een ieder anders liggen 
hebben wij besloten dat een ieder zelf voor de lunch 
zorgt (zij het door zelf wat mee te nemen, of anders 
zelf wat te kopen), zodat U rustig de tijd hebt om rond 
te kijken. 
Er is ook een mogelijkheid om een tocht met een ka-
belbaan te maken (vertrek en eindpunt is verschillend). 
Dit kost 5 € per persoon. 
Wij verzamelen weer om 16.00 uur en onderweg dine-
ren wij. Thuiskomst is gepland om 20.00 uur. 
Graag opgave bij Leidy ter Haar (tel 361733) of anders 
op de verenigingsavond. Kosten voldoen bij opgave en 
graag voor 25 april.  

 
 april 2012  
zo. 1  Psalm 24 Koninklijke intocht 

ma. 2  Johannes 12:20-36 
Een donderslag bij 
heldere hemel? 

di. 3  Johannes 12:37-50 
Geloof in de Zoon en de 
Vader 

wo. 4  Ezechiël 34:1-16 Wie is de goede herder? 

do. 5  Johannes 13:1-38 Zichtbare liefde 

vr. 6  
Goede Vrijdag 
Johannes 18:1-19:30 

Cruciaal 

za. 7  Johannes 19:31-42 Voorbereiding 

zo. 8  
Eerste Paasdag 
Johannes 20:1-18 

Vasthouden en loslaten 

ma. 9  
Tweede Paasdag 
Ezechiël 34:17-31 

Herderlijke zorg 

di. 10  Ezechiël 35:1-15 Bergrede 

wo. 11  Ezechiël 36:1-15 Opbloei 

do. 12  Ezechiël 36:16-32 Terugkeer en inkeer 

vr. 13  Ezechiël 36:33-38 Paradijsbelofte 

za. 14  Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 

zo. 15  Johannes 20:19-31 
Eerst zien en dan 
geloven 

ma. 16  Handelingen 2:43–3:10 Gaven 

di. 17  Handelingen 3:11-26 Uitleg 

wo. 18  Handelingen 4:1-12 Krachtig getuigenis 

do. 19  Handelingen 4:13-22 Verbazende reactie 

vr. 20  Handelingen 4:23-35 Bewogen reactie 

za. 21  Handelingen 4:36–5:11 Geefgedrag 

zo. 22  Hooglied 1:1-7 Verlangen 

ma. 23  Hooglied 1:8-17 Zoete woorden 

di. 24  Hooglied 2:1-7 Voor mij is er maar één 

wo. 25  Johannes 9:1-12 Schuldvraag 

do. 26  Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel 

vr. 27  Johannes 9:24-41 Wie is er nou blind? 

za. 28  Johannes 10:1-10 Herkenbare stem 

zo. 29  Johannes 10:11-21 De goede herder 

ma. 30  Psalm 65 Goede zorg 

 mei 2012  

di. 1  Handelingen 5:12-26 Open deuren 

wo. 2  Handelingen 5:27-42 
Het zekere voor het 
onzekere 

mailto:hd.hollander@home.nl
mailto:jantenhove@worldmail.nl
mailto:hj.kloots@kpnplanet.nl


7 
 

MARKELO'S KERKKOOR 
Palmpasen aanstaande gaan we medewerking verle-
nen in de eredienst in de Martinuskerk te Markelo. 
De komende tijd is er een druk programma: 
              20 mei zijn we in de Lathmer in Wilp. 
                3 juni zingen we in Eugeria in Almelo. 
Tussendoor op een zondag in mei gaan we nog uit 
eten met elkaar. Een feestje alsnog ter gelegenheid 
van ons 80-jarig jubileum in het afgelopen najaar. 
We hebben op vrijdag 24 februari een zanghulde ge-
bracht aan ons 90-jarige lid Albert ter Haar bij Zalen-
centrum Dieka van de Kruusweg. Wij vonden dat we 
dat moesten doen en hij was bijzonder verrast.  
We wensen hem nog een mooie tijd met ons samen!  
We wensen alle gemeenteleden en koorleden GOEDE 
PAASDAGEN, een zonnig voorjaar en veel zangple-
zier! 
 
“MEEZING” MATTHEUS IN JOHANNESKERK 
Doen jullie weer mee op dinsdagavond 3 april?  
We organiseren dan weer een “meezing avond “ met 
dirigente en zangpedagoge Madeleine Ingen Housz uit 
Driebergen. Zij zal, met iedereen die graag zingt, en-
kele koralen uit de Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach instuderen. Aan het eind van de 
avond voeren wij die dan samen uit.  
Madeleine zingt zelf een paar aria’s. 
Tussen de koralen en aria’s wordt het lijdensverhaal 
verteld aan de hand van hedendaagse teksten van fra-
ter Niek Hanckmann. Organist Henk Langenkamp ver-
zorgt de muzikale begeleiding.  
De muziek die Bach heeft geschreven is tijdloos en 
“raakt” steeds weer mensen, jong en oud. Het belooft 
een avond te worden die wat met je doet. 
Iedereen is welkom. Ook mensen die alleen willen 
luisteren. Laat de kerk te klein zijn. 
Het oefenen begint om 19.00 uur. Het instuderen 
duurt ongeveer 2 uur. Daarna wordt het ingestudeerde 
rond 21.00 uur uitgevoerd. Mensen die alleen willen 
luisteren kunnen dus later komen. 
Om de kosten te drukken vragen wij van u een vrijwilli-
ge bijdrage. 
 
BOEKEN 
Donderdagmorgen 5 april, van 9.30-12.00 uur kunt u 
weer boeken kopen in het Dienstgebouw. 
Harm Linde en Rob Haensel zullen deze ochtend de 
verkoop verzorgen. Mocht u nog kinderboeken over 
hebben.....wij zijn er blij mee!  
Iedereen hartelijk welkom en de koffie staat klaar. 

De boekencommissie 
 
GIFTEN 2012 
Giften 1 januari 2012 t/m 28 februari 2012.  
CvK = College van Kerkrentmeesters: 
KlT. 15,00 / M. 25,00 / H-H. 10,00 / K-G. 10,00 /  
E-W. 10,00 / L. 14,00 / B-W. 5,00 /H-O. 5,00 /  
S-M. 5,00 / 
Verjaardagsfonds: 
B. 5,00 / P. 10,00 / S. 7,00 / E. 10,00 / S-V. 5,00 / E. 
15,00 / H. 10,00 / W. 5,00 / S-M. 5,00 / R-L. 10,00 /  
via acc.giro’s 40,00 
 

Diaconie: 
Fruitbakjes: s. 6,50 / n.n. 5,00 / MB. 7,00 / 
Kalenders: div. 30,00  
Bloemen: MK. 15,00 / L. 5,00 / S. 6,50 / H. 5,00 / 
E-L. 10,00 / J-S. 5,00 / n.n. 10,00 / H. 10,00 / H. 5,00 / 
K. 10,00 / S-K. 10,00 / I. 10,00 / GH 10,00 /  
 
COLLECTEN (2012) 
Datum            CvK      Diaconie        Eindcoll. 
01  jan.  30,58       30,58 74,90   CvK. Orgelfonds 
08  jan. 53,38      53,37       130,70   Diac. Ter Wille 
15  jan.  37,14      37,14       101,45   CvK. Kerkblad 
15  jan.           21,06      21,06 70,20   Stokkum CvK 

    Kerkblad 
22  jan.  43,23      43,22 98,10   Diac.  
       Alg.Middelen 
27  jan.  Anholtskamp   69,55   Diaconie 
29  jan.  35,83      35,83 85,33   CvK.  

          Kindernevendienst 
05  febr. 75,71      75,71       237,25   Diaconie/ZWO 
12  febr. 31,27      31,27 89,80   CvK-Kerkradio 
19  febr.   71,18      71,18       172,75   Jeugd en  

  Jongerenwerk 
24  febr. Anholtskamp  63,60   Diaconie 
26  febr.  29,96      29,96 77,70   Diac. 

 Alg.Middelen. 
 

 
 
Gespaarde postzegels en kaarten voor de Zending. 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrij-
willigers postzegels en kaarten ingezameld voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie. 
De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitge-
zocht en vervolgens op beurzen, maar ook via markt-
plaats verkocht. 
 

 
 
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en en-
veloppen met een postzegel van harte welkom zijn. 
Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. 
Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u 
rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij 
de verkoop van de postzegels en kaarten:  
Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd 
mogelijk zijn, zowel voor de kaarten met als zonder 
postzegel. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en ex-
tra gewenst. Beschadigde kaarten leveren in de prak-
tijk helaas weinig op. 
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Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, 
zoals (van): Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, 
Marjolein Bastin, Anne Geddes, Removos (mond en 
voetschilders), Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met 
hartje achterop), de Koninklijke Nederlandse Red-
dingsmaatschappij, Unicef en Geboortekaartjes. 
Maar verder zijn alle kaarten waarvan u denkt dat ze 
gespaard worden, welkom. 
In 2011 hebben de postzegels en kaarten maar liefst  
€ 35.506 opgebracht!  
€ 12.550 afkomstig van de verkoop van postzegels en 
€ 22.956 van de verkoop van kaarten. 
Naast de postzegels en kaarten zamelt Kerk in Actie 
ook oude mobiele telefoons in.  
In 2011 leverde dat € 6.884 op.  
De ZWO commissie van Markelo vraagt uw medewer-
king bij deze actie. In het Dienstgebouw kunt u uw 
kaarten en/of postzegels en mobiele telefoons kwijt.  
 
 
Recreatiewerk in Zeeland.  
De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke 
organiseren al sinds 1964 recreatiewerk voor  
vakantiegangers. Enthousiaste jongeren afkomstig uit 
verschillende delen van Nederland geven invulling 
aan  
een recreatieprogramma in en bij de Boshut, op een 
eigen terrein in Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra.  
Voor de recreatieteams van zomer 2012 zijn we op 
zoek naar: 
       Jonge mensen(M/V): 
 
 • ben je 18 jaar of ouder,  
 • sta je positief tegenover het christelijk geloof,  
 • hou je wel van wat inspanning en gezelligheid,  
 • ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 14 
juli tot 11 augustus 2012,  
 
Dan ben jij degene, die we zoeken!   
Wij zorgen voor onderdak, zakgeld en we vergoeden 
je reis- en verblijfkosten!  
Voor meer informatie kun je onze website bezoeken: 
www.boshutzoutelande.nl 

 

 
ZALENVERHUUR 

Waar?  Dienstgebouw 
Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten/ 

workshops 
Aantal  5 tot 150 personen 
Info  Jeroen Noltus 

Tel. 363890 
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl 
 

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: 0547-261937l 

Visienota van de Protestantse 
kerk,  
         “De hartslag van het leven”. 
Er is lang aan deze nota gewerkt. 
Vertegenwoordigers van de 
modaliteiten in onze kerk hebben 

meegedacht, experts op het gebied van kerk en 
samenleving gaven hun inbreng. 
De visienota is bedoeld voor de kerk in haar geheel. 
Dat slaat op de landelijke kerk, maar vooral op de 
plaatselijke gemeenten. De landelijke kerk is daar 
dienstbaar aan. Immers, het is op het plaatselijk vlak 
dat broeders en zusters elkaar ontmoeten en met 
elkaar leven in Christus naam.  
Week in, week uit leeft u met elkaar samen rond een 
open Bijbel en zingt u God een loflied toe. Samen 
staat u voor de opdracht om getuige te zijn van het 
evangelie in woord en daad. Daarom is deze visienota 
vooral voor u bedoeld. 
Wij realiseren ons dat het beeld van het kerkelijk leven 
verschilt van gemeente tot gemeente. Wat de ene 
gemeente aanspreekt, zal dat een andere gemeente 
niet of minder doen. Bij al dit onderscheid hopen we 
toch dat “De hartslag van het leven” u inspireert en 
help bij uw roeping kerk te zijn in deze tijd. De 
visienota is te vinden op: 
       www.pkn.nl/visienota2012 
 
  
Protestantse gemeente Markelo  

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. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609 
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 2 mei 2012. 
Inleveren kopij vóór donderdag 19 april 2012, liefst via E-
mail:    kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenburg  
               Meenweg 6  tel. 272031 
Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: pg.markelo@home.nl) 

    Tolweg 40b  tel. 362063 
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890  
               (email: 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 

  
College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 

ING bank:  813891  -  Rabobank: 34.07.01.153 
 
Diaconie Protestantse Gemeente: 

Rabobank: 34.07.00.327 
 

http://www.boshutzoutelande.nl/
mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl
http://www.pkn.nl/visienota2012
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