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ZORGELOOS ALS DE VOGELS?
(Gezang 479 LvdK, naar Matth. 6: 25vv.)

groot te brengen, opdat de mensheid in stand blijft.
In dit licht bezien hoef je niet lang na te denken
over de zin van je bestaan. Zorg voor nazaten en
zorg er goed voor. Zo kom je tot je bestemming.

Afgelopen voorjaar zagen we voor het eerst een
nest met blauwe, gestippelde eieren in een conifeer in onze tuin (zie foto). We kwamen er achter
dat dit bijzondere legsel toebehoorde aan een stel
lijsters. Zodra je in de buurt kwam, vloog de broedende vogel weg. Om deze zo min mogelijk te storen, liepen we er behoedzaam voorbij. Helaas
heeft het niet mogen baten. Want op een dag zag
Aafke eksters in een boom er vlakbij. Onderzoek
wees uit dat er van de eieren niets meer over was.
De één zijn dood is de ander zijn brood. Zo gaat
dat in de natuur. Weken later zagen we wel weer
af en toe een lijster, maar het oude nest bleef verlaten. Misschien is er in de buurt een nieuwe behuizing gemaakt? Overigens is zo’n onderkomen
een kunstwerkje op zich!

Zo alleen? Nee, natuurlijk niet! Was ik alleen gebleven, dan was ik nóg op zoek gegaan naar een
zinvolle invulling van mijn leven, omdat de voortplanting niet het enige is dat telt. Genegenheid
vinden, een vriend voor een ander zijn, zijn waarden in zichzelf. Je zelf gaan zien als een kind van
God, is nog veel wezenlijker. Daar begint het eigenlijk mee. Jouw en mijn leven doen er toe. Je
bent geliefd door minstens één persoon. Laat dat
tot je doordringen en leef! Geniet van zo veel
moois om je heen. Zie niet alleen naar de slechte
kant. Dat er nog veel narigheid plaatsvindt, daar
kun je niet omheen. Dat kan je zelfs zo somber of
verdrietig maken, dat je weinig zin meer hebt om
er nog te zijn.
Ook wie zich meer dan 100% had ingezet op het
werk en op een dag aan de kant wordt geschoven,
kan zich behoorlijk gepikeerd voelen of volstrekt
overbodig. Heb ik me daarvoor al die jaren in het
zweet gewerkt? Zo zijn er allerlei redenen te bedenken waardoor mensen een stuk vreugde verliezen. Zorgeloos door het leven gaan en iedere
dag nemen als een geschenk op zich, valt dan niet
mee. Maar bitterheid of verharding is geen aantrekkelijk alternatief. Dan doe je niet alleen jezelf te
kort. Je treft ook anderen om je heen. Keer liever
tot Hem, die in staat is om voor u en mij te zorgen.
Vind beschutting onder de vleugels van de Eeuwige.
MD

Ik ben ook onder de indruk geraakt van de
spreeuwen, die af en aan vliegen om hun jongen
te voeden. Ieder jaar vinden ze onder een van de
dakpannen onderdak. Merels vonden een plek in
de beukenhaag achter en in de kiwistruik voor. Op
een ochtend zag ik echter hoe een valk zich te
goed deed aan een jonge merel. Twee andere merels zijn het slachtoffer geworden van het verkeer
door de Tolweg. Niet ieder jong redt het.

Openluchtdienst Kösterskoele
Thema Hoog en Laag
15 juli 10.00 uur

Voort bordurend op al die activiteit in onze tuin
dacht ik na over de zin van hun (en ons) bestaan.
Simpel gezegd komt het er op neer dat ze leven
voor een nageslacht. Zoals ieder dier probeert te
overleven. En wij mensen doen niet anders. Want
ook wij leven in een begrensde tijd. Man en vrouw
zijn er op aangelegd om kinderen te verwekken en

Denkt u even aan de ingesloten acceptgiro voor het kerkblad?

1

op zondag 1 juli in Stokkum. De evangelielezing van
die dag gaat over de opwekking van een dochter van
een zekere Jaïrus en de genezing van een niet bij
name genoemde vrouw, die alle moeite doet om bij
Jezus te komen.

Kerkdiensten
Zondag 8 juli Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen.

GEDOOPT
Op zondag 24 juni is de doop bediend aan Floris Jan
Henk Hakkert (zoon van Jeroen en Geja), Kim Jansen (dochter van Mark en Corine) en Roel Gerrit
Zandvoort (zoon van Arjan en Melinda). De eerstvolgende doopdienst is gepland op 30 september met
ds. Dijkstra als voorganger.

e

Zondag 15 juli Kösterskoele - 1 recr. zondag
10.00 uur ds. Henk Berends uit Vriezenveen
Thema: “Hoog en Laag”
Eindcollecte: Cie. Themadiensten
Koffiedrinken na de dienst
e

Zondag 22 juli Martinuskerk – 2 recr. zondag
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / Imminkhoeve
Koffiedrinken na de dienst
Vrijdag 27 juli Zangavond Anholtskamp
19.00 uur ds. Rienke Vedders-Dekker
Collecte: Diaconie
e

Zondag 29 juli Martinuskerk – 3 recr. zondag
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Cvk / Onderhoudfonds
Koffiedrinken na de dienst
e

Zondag 5 aug. Martinuskerk – 4 recr. zondag
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diac. / tel. hulpdienst agrariërs
Koffiedrinken na de dienst

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar. De Zondagsschool houdt vakantie
van 10 juni tot de startzondag in september.

e

Zondag 12 aug. Martinuskerk – 5 recr. zondag
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Hengelo
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds kerk
Koffiedrinken na de dienst

KINDERNEVENDIENST
Geen Kindernevendienst in de zomervakantie.
Dit jaar hebben zich helaas geen opa’s en oma’s
gemeld om in de zomerperiode de kinderen
tijdens de preek op te vangen in de Consistorie.
De leiding van de Kindernevendienst is met een
klein aantal en doet dus heel vaak dienst. Zij
hebben een pauze in de zomerperiode hard
nodig. Helaas zal er daarom in de zomer geen
aparte plek zijn voor de kinderen in de dienst.

e

Zondag 19 aug. Martinuskerk – 6 recr. zondag
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diac. / ZWO Zomerzending
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 26 aug. Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CvK / Kerkradio
Vrijdag 31 aug. Zangavond Anholtskamp
19.00 uur mevr. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie

Dit was het bericht dat we binnenkregen bij de
redactie………..

Zondag 2 sept. Martinuskerk
Heilig Avondmaal (lopend)
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diac. / Alg. middelen

Geen Kindernevendienst in de zomervakantie?
Toen enkele mensen dit hoorden is er een spontane
actie ontstaan om toch nog mensen te zoeken om de
kindernevendienst door te laten gaan in de
vakantietijd.
EN DAT IS GELUKT!
Bent u niet gevraagd dan kunt u altijd wel één keer
meedoen maar laat dat even weten aan Jeroen Noltus.
Ook al houdt de zondagsschool vakantie; de kinderen kunnen nu toch ’s zondags naar de kerk / kindernevendienst.

Zondag 9 sept. Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CVK / Verjaardagsfonds
BIJ DE DIENSTEN
Buurtdienst Stokkum 1juli: Voor mij is het nog ver
weg wanneer ik dit stukje opstel, zodat ik niet echt
wat kan melden over de inhoud van de buurtdienst
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Het is zo veel vrolijker en gezelliger met kinderen in
de kerk. Jezus had en heeft ook speciaal aandacht
voor de kinderen: want voor hun is het koninkrijk.
Ook geeft het hoop voor de toekomst!

mag de dankbaarheid voor Sarah niet wegnemen,
hoezeer er ook verdriet zal zijn in de familiekring. We
wensen het gezin van harte Gods zegen toe.
WIJ GEDENKEN
Op 15 juni kwam vrij plotseling een einde aan het leven van Gerritdina Alberta (Dine) Welmer-Volkerink.
De feestelijke stemming vanwege het slagen van één
van de kleinkinderen, die naast haar woonde, was
meteen verdwenen. Aan de Luttekeveldweg 9 kon de
vlag naar binnen.
Op dit adres was zij als Holtense meid komen wonen
sinds haar trouwen met aannemer Jan Hendrik Welmer. In de keuken was het vaak een drukte van belang met vier kinderen, twee zwagers en de beide
schoonouders. Later kwam er de aanhang bij van
kinderen en weer later deden ook de kleinkinderen
hun intrede in een huis waar veel kon, waar het gezellig was en gemoedelijk. Zij had graag ‘kuiervolk’
om zich heen, was belangstellend en deed haar best
om je niet met een lege maag te laten vertrekken.
Toen ze nog enkele koeien en wat varkens hadden,
kon zij zich daar als boerendochter prima mee redden. Voor klusjes draaide ze haar hand evenmin om.
Een ander kwam bij haar op de eerste plaats. Zo cijferde ze zichzelf weg. In dankbaarheid voor haar leven namen we op 20 juni afscheid in de hoop dat
haar in 2009 overleden man haar op zou wachten.
Dine is 84 jaar geworden.

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

TERUG IN HET GEMEENTEWERK
Mijn studieverlof zit er op. Maar met een zomervakantie voor de boeg zijn de weken met normaal werk
snel voorbij. Een ieder een mooie tijd van ontspanning toegewenst. Of je al lang uit het arbeidsproces
bent of niet, maakt eigenlijk niet veel uit. Want er
even tussenuit gaan, kan je altijd goed doen.
Hopelijk hebt u die mogelijkheid.

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.

Wijziging e-mailadres
Vanaf 1 augustus is mijn e-mailadres:
martends@online.nl.

AGENDA
Mannenclub: Op 5 september start de mannenclub
het nieuwe seizoen met een bijeenkomst om 10.00
uur in het dienstgebouw.
Informatie en leiding: ds. M. Dijkstra.

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

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@online.nl
vrije dag: maandag

IN MEMORIAM
Wij staan niet altijd stil
bij het woord “samen”
Maar het is een groot gemis
als “samen”uit je leven is
Deze woorden horen bij de rouwbrief van Hendrika
Johanna Maria Zendman-Sligman.
Dika van “Lechmissen” overleed op 26 mei 2012 op
de leeftijd van 86 jaar.

GEBOREN
Sarah Anna Erin is de naam van de eerste spruit van
Maarten en Maaike Bomans. Zij werd geboren op 28
mei. Hun gedachten zullen in die dagen niet alleen
bij hun dochter zijn geweest. Want op de zondag dat
wij de geboorte van Sarah afkondigden, was er ook
de gedachtenis van hun oma Rikie Bomans. Zo liggen soms geboorte en sterven dicht bij elkaar. Dat
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Dika is geboren op “Lechmissen” en heeft daar haar
hele leven gewoond, gewerkt en geleefd. Vijfenzestigeneenhalfjaar geleden kwam Hendrik Jan Zendman
als de man van Dika op de boerderij om er samen
met Dika een gezin te stichten en het boerenbedrijf
voort te zetten. Zoon Hendrik werd geboren. Later
kwam schoondochter Rikie erbij en werden kleindochters Marieke en Wendy geboren. Inmiddels is de
familie aan de Lichtmissenweg 1 ook uitgebreid met
achter kleinkinderen Lisa en Elin. Dika was een lieve
vrouw en een zorgzame moeder en oma. De laatste
10 jaar had ze echter zelf steeds meer verzorging
nodig van haar man en kinderen. Klagen deed Dika
nooit. Ze genoot nog van de mooie dingen en heeft
een mooi leven gehad. Er is veel bewondering voor
de manier waarop en de liefde waarmee haar man
Hendrik Jan haar verzorgd heeft, tot het laatst aan
toe.
In een dienst in het Uitvaartcentrum hebben we op
31 mei afscheid genomen van Dika Zendman. We
luisterden naar mooie geestelijke liederen, die Dika
altijd uit volle borst meezong. En we hoorden woorden van Jezus, die zegt: “Ik ben het Licht voor de
wereld, wie mij volgt zal niet in de duisternis leven”.
God heeft Dika de moed gegeven om met blijmoedigheid haar weg te gaan. Wij vragen de Heer dat Hij
ook voor Hendrik Jan Zendman, de kinderen, kleinen achterkleinkinderen Licht zal zijn op de weg van
het leven.
Nu is samen uit dit leven. Het lichaam van Dika hebben we gezaaid in de aarde tot de dag van de grote
oogst van Christus, wanneer wij in Hem weer samen
zullen zijn.

De vakantie is een tijd van rust en bezinning, van
genieten en even aan jezelf denken. Maar we willen
hen die ziek zijn niet vergeten. Ook denken we aan
hen die het moeilijk hebben door zorgen om zichzelf
of om de mensen om hen heen; en we willen ook
hen die leven met de mooie kanten, maar ook met de
beperkingen van het ouder zijn, niet vergeten. Juist
een ieder die het niet zo gemakkelijk heeft, wil ik voor
deze zomerperiode het allerbeste wensen. Dat God
met zijn liefde en trouw en met zijn zegen de moed
geeft om vol te houden en door te gaan en een zegen te zijn voor de mensen om je heen.
Een hartelijke groet en graag tot ziens in de diensten
of elders,
Ds. Elly Nordt

Diaconie
COLLECTEN:
De eindcollecte van de dienst op 22 juli is voor de
Imminkhoeve. Dit is een vakantiecentrum voor gehandicapten in Lemele. Dit centrum is speciaal ingericht voor gehandicapte gasten. De stichting heeft als
doelstelling: “aan ieder die gehandicapt is de gelegenheid te verschaffen tot het houden van vakanties
aangepast aan ieders mogelijkheden.” Specifiek
wordt de diaconale bijdrage gebruikt om nieuwe rolstoelen aan te schaffen.
De eindcollecte van 5 augustus wil de diaconie bestemmen voor de Telefonische Hulpdienst voor agrariërs. Dit is een telefonische hulpdienst, verzorgd
door boeren en boerinnen die op vrijwillige basis een
gesprek bieden aan collega’s die zorgen of moeilijkheden hebben.
Op 19 augustus wil de diaconie/ZWO de eindcollecte
bestemmen voor de Zomer Zendingscollecte.
Verderop in dit blad is informatie hierover.

De straten zijn in deze zomerperiode feestelijk gekleurd. Eerst was het oranje voor de voetbal, maar
we weten al dat het geen oranjefeestje wordt.
Nu zijn de straten versierd met vlaggenmasten met
boekentassen en feestelijke posters met de mededeling: Hoera Geslaagd. Hartelijk wil ik alle jongeren die
geslaagd zijn voor hun opleiding feliciteren met deze
behaalde prestatie en mijlpaal in hun leven. Geniet
van de zomer en het behaalde diploma en veel succes bij het vervolg van opleiding en studie.
Alhoewel het weer wel anders doet vermoeden, is de
zomer nu aangebroken. Tijd dus voor vakantie. Even
rust en afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en de druk van werken en zorgen. Ik wens u
en jullie toe dat het lukt om even op adem te komen,
thuis of in den vreemde, om vervolgens met nieuwe
energie en fris weer aan de dagelijkse taak te beginnen om er weer een winter tegenaan te kunnen.
In de kerk staat het vergadercircuit in de komende
weken op een laag pitje, al blijft het nodig een organisatie als een kerkelijke gemeente te besturen. De
diensten gaan in de zomer wel gewoon door, zij het
met wat minder bijzondere diensten. Helaas zal de
Kindernevendienst waarschijnlijk een aantal weken
stoppen. Ik hoop dat kinderen toch ervaren dat ze bij
Jezus en in de kerk altijd welkom zijn, ook al is er
even geen speciale aandacht voor hen.

Kerkrentmeesters
Kerkelijke bijdragen: waar betalen we voor?
Aan het begin van het jaar liep de actie Kerkbalans
en werd daarvoor uw bijdrage gevraagd. Onlangs
hebt u een brief ontvangen over de Solidariteitskas
2012, met een acceptgiro daarbij.
En door het jaar heen zit er af en toe en acceptgiro
bij het kerkblad met de vraag om een vrijwillige bijdrage. Waar is dat allemaal voor, waar betaalt u aan
mee? In dit artikel vindt u daarover enige informatie.
 Kerkbalans:
Kerkbalans is de gezamenlijke actie van de Roomskatholieke Kerk Nederland, de Protestantse Kerk
Nederland, de Oudkatholieke Kerk van Nederland,
de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De actie wordt sinds 1973
elk jaar in de tweede helft van januari gehouden. De
kerken doen een beroep op de belijdende leden om
een financiële bijdrage. Dit jaar zijn in Markelo meer
dan 120 vrijwilligers actief geweest voor de actie
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Kerkbalans. De opbrengst was met ruim € 196.000, =
iets lager dan het streefbedrag van € 200.000, =.
Het geld dat bij de actie Kerkbalans wordt toegezegd
is bestemd voor de eigen gemeente. Hiervan worden
de predikanten, de koster en de organist betaald.
Maar ook het onderhoud van de kerk, het jeugdwerk
enzovoort. De afgelopen jaren is in Markelo bijvoorbeeld geïnvesteerd in het Dienstgebouw en de glasin-loodramen van de kerk. Voor dit jaar staat de aanpassing van het liturgisch centrum gepland, en moet
er ten behoeve van het onderhoud van Dienstgebouw en kerk schilderwerk uitgevoerd worden. Het
jeugdwerk vraagt bijzondere aandacht; daarvoor is
geld en actie nodig.
Hoewel het kerkbestuur tevreden is met de opbrengst van de actie Kerkbalans, moet er de komende jaren kritisch gekeken worden hoe de begroting
ook in de toekomst sluitend kan blijven.

Kerkblad: In Markelo krijgt iedereen het kerkblad (bijna) elke maand thuis bezorgd. Daar komt geen
abonnement aan te pas. Zo is het Kerkblad er voor
iedereen, als een schakel tussen kerk en alle inwoners van Markelo. De huis-aan-huis verspreiding
brengt kosten met zich mee, waarvoor elk jaar via
een acceptgiro uw vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. U helpt met uw gift de informatie uit kerk en
kerkelijk erf voor iedereen bereikbaar te houden.
Verjaardagsfonds: De mensen achter het verjaardagsfonds zorgen ervoor dat elk gemeentelid vanaf
e
zijn of haar 21 jaar een gelukwens ontvangt vanuit
de kerk. Uw vrijwillige bijdrage aan het verjaardagsfonds is een teken van betrokkenheid bij de verjaardag van elk gemeentelid.
Wij hopen u met dit artikel voldoende informatie te
hebben geboden over de verschillende bijdragen
waar de kerk u voor benadert. Wij hopen ook te mogen blijven rekenen op uw steun en betrokkenheid.

 Solidariteitskas:
Er zijn meer dan 2000 gemeenten binnen de Protestantse Kerk Nederland. Die gemeenten zijn meestal
zelfvoorzienend. Soms is er hulp nodig als een gemeente niet zelf een noodzakelijke voorziening kan
realiseren. De Solidariteitskas kan (via het verlenen
van subsidies) een hulpmiddel ter overbrugging zijn.
Daarbij staan vitaliteit en opbouw van de gemeente
voorop, met de bijbehorende kerntaken in de gemeente zoals pastoraat, diaconaat en missionaire
activiteiten. Gemeenten helpen elkaar.
De Solidariteitskas wordt ook gebruikt om activiteiten
te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn, bijvoorbeeld pastoraat voor doven, studenten, binnenvaart.
De synode heeft bepaald dat de heffing voor de Solidariteitskas 2012 € 5 per belijdend lid is. Zij heeft de
plaatselijke kerken geadviseerd de leden een bijdrage van € 10 te vragen ter verhoging van de plaatselijke inkomsten. Van uw bijdrage wordt dus € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas en helpt u andere
gemeenten. De inkomsten boven deze € 5 per belijdend lid komen ten goede aan onze eigen gemeente.

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Vrouwendienst
Na een mooi voorjaar kunnen we nu gaan genieten
van de zomer!
Voor velen breekt een rustiger tijd aan, minder vergaderingen en bezoekwerk….vakantieperiode.
Toch willen we u vragen uw bezoekadres niet te vergeten. Zij kijken wel naar u uit.
Het doet goed, dat dit bezoekwerk altijd zo geruisloos verloopt. Ook de hulp bij de zangavonden in
Anholtskamp loopt als een trein.
Allemaal bedankt voor dit werk!
Misschien zijn er dames, die dit lezen, die mee willen
doen in onze PVD-groep of meer informatie willen…..laat het weten. U bent van harte welkom!
Vanwege volle agenda’s (oppas-oma’s e.d. ) willen
we alvast doorgeven dat we de ledenvergadering op
16 oktober gepland hebben. Het lijkt een indrukwekkende avond te worden, een avond om niet te missen.
U krijgt op tijd een persoonlijke uitnodiging.

 Generale kas:
Dit is een van oorsprong hervormde heffing die in
2004 is vervangen door de Solidariteitskas. In feite is
de Solidariteitskas dus de voortzetting van de Generale Kas.

Namens alle dames van de commissie wensen we u
een fijne zomervakantie en tot ziens.

 Acceptgiro’s bij het kerkblad
Elk jaar wordt via acceptgiro’s in het kerkblad aan alle lezers (= alle inwoners van Markelo) een vrijwillige
bijdrage gevraagd voor de volgende activiteiten:
Zondagschool: Elke zondag tijdens de kerkdienst is
er zondagschool voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Zij hoeven daarvoor niet ver van huis: er is zondagschool in het dorp, in Elsen en in Stokkum. Op 3
plaatsen in Markelo staat enthousiaste leiding klaar
voor de kinderen om met hen de Bijbelverhalen op
een actieve, leuke en begrijpelijke manier te verwerken. Voor dit belangrijke werk wordt eveneens elk
jaar uw vrijwillige bijdrage gevraagd. Ook in de kerk
geldt: de jeugd heeft de toekomst!

Joke Doornhein-Vastenburg
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Jeugd- en Jongerenwerk

Op donderdagavond 31 mei j.l.
hadden wij de laatste avond
met de kinderen van de
Jeugdclub. We zouden gaan
boerengolven, maar omdat de
weergoden ons in de steek
hebben gelaten, zijn we voor
een alternatief programma
gegaan.
We zijn om 18.00 uur
begonnen met het gezamenlijk eten van een patatje
met een frikadel of kipnuggets. Daarna hebben we 8
groepen gemaakt en hebben we in het dienstgebouw
allemaal
oud-Hollandse
spelletjes
gespeeld.
Tussendoor hebben we nog wat gedronken en een
snoepje gehad. Later op de avond hebben we
afgesloten met een ijsje en ieder kind kreeg als
aandenken een leuk knutselboekje.

Tijdens de dienst lieten ze nog één keer hun acteertalent zien door de schriftlezing uit te beelden in een
toneelstukje. Als vreemde vogels en in snelle auto’s
haalden ze alles uit de kast. Na afloop werden ze
toegesproken door de leiding en kregen ze een
mooie plaat als aandenken.
Er gaat veel voor hen veranderen….Want van kinderen beginnen ze langzamerhand volwassen mensen
te worden. Ze gaan de wereld ontdekken. En nu niet
meer stapje voor stapje aan de hand van hun ouders. Maar zelf: in hun eentje. En: samen met vrienden. Hartstikke spannend. Ook wel een beetje eng.
Maar toch: een mooie tijd in hun leven. Probeer ervan te genieten, zoals wij als leiding van jullie hebben genoten.

Wij als leiding hebben al een aantal jaren een
probleem om de jeugdclubavonden voor elkaar te
krijgen. Vaak hebben we een oproep via het kerkblad
gedaan voor extra hulp. Helaas is hier niets op
gekomen. In januari 2012 hebben wij de knoop maar
doorgehakt en besloten om nu aan het eind van dit
seizoen te stoppen als leiding van de Jeugdclub.
Wij betreuren dit erg, maar voor ons is er op dit
moment geen andere keus. Ons privéleven laat het
helaas niet meer toe om op tijd aanwezig te zijn voor
de Jeugdclub.
Wij willen u bedanken dat u al die jaren uw
kind/kinderen naar de Jeugdclub heeft gebracht en
bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons hebt
gehad.
De leiding van de Jeugdclub

Naast de kinderen hebben we ook afscheid genomen
van leiding: Tony Vruwink, Jeannet Morsink en Annet
Noltus. Annet was al jaren als leidster actief bij de
Kindernevendienst en Tony en Jeannet hebben er
aan bijgedragen dat de Zondagsschool Elsen een
nieuwe start kon maken en nu na een aantal jaren
nog steeds groeit. Ook zij werden in het zonnetje gezet en kregen een prachtige kleurrijke vogel voor in
de tuin aangeboden voor de bewezen diensten.

Madieke Roeterdink, Janet Rabe en Hettie Hollander
Van de Zondagsschool - Afscheidsdienst
Op 10 juni was het dan weer zo
ver. Na jarenlange trouwe
komst naar de zondagsschool
begonnen Esmee Jansen, Jip
van den Einde, Laura Sligman,
Ymke Stomps, Mirthe Morsink,
Rick Vruwink en Joriene Klaassen aan een nieuw hoofdstuk in
hun nog prille leven. Een hoofdstuk waarbij ze niet
meer iedere zondagmorgen vroeg op hoeven te
staan om naar de Zondagsschool te gaan, maar
waar ze na een drukke schoolweek met veel huiswerk even bij kunnen komen.

Mirthe, Rick, Joriene, Ymke, Esmee, Jip, Laura, Tony, Jeannet en Annet heel erg bedankt voor de leuke
jaren die we samen hebben beleefd op de Zondagsschool. We wensen jullie alle goeds en Gods zegen
toe bij jullie nieuwe uitdagingen!
We gaan nu even genieten van de vakantie en starten in september met het nieuwe seizoen.
Fijne vakantie en tot in september!
Leiding Zondagsschool
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zo. 22 Klaagliederen 1:12-22
ma. 23 Klaagliederen 2:1-12

Algemeen

di. 24

OPEN KERK DAGEN
2012
Achterglas schilderijen uit
de vorige eeuw.
We hebben dit jaar vele
schilderijen van deze oude techniek met zilverpapier achter geschilderd
glas. We nodigen U uit
een kijkje te nemen tijdens de open kerk ochtenden onder het genot
van een kopje koffie en
orgelmuziek. Vanaf 12 juli tot en met 16 augustus.
Iedere donderdag van 10 tot 12 uur heten we u
graag welkom.
Open Kerk commissie.

wo. 25 Klaagliederen 3:1-39
do. 26 Klaagliederen 3:40-66

.

ma. 16 Marcus 6:14-29
di. 17
wo. 18
do. 19
vr. 20
za. 21

Marcus 6:30-44
Marcus 6:45-56
Jesaja 30:1-5
Jesaja 30:6-18
Klaagliederen 1:1-11

Klaagliederen 4:1-22

za. 28

Klaagliederen 5:1-22

vr. 3

Jesaja 30:27-33

za. 4
zo. 5

Marcus 7:1-23
Marcus 7:24-37

ma. 6

Jesaja 31:1-9

di. 7

Jesaja 32:1-8

wo. 8

Jesaja 32:9-20

do. 9
vr. 10
za. 11
zo. 12
ma. 13
di. 14

Jesaja 33:1-12
Jesaja 33:13-24
Jesaja 34:1-17
2 Koningen 16:1-9
2 Koningen 16:10-20
2 Koningen 17:1-12

wo. 15 2 Koningen 17:13-23

De commissie

juli 2012
Jesaja 1:21-31
Jesaja 2:1-5
Jesaja 2:6-22
Jesaja 3:1-12
Jesaja 3:13–4:1
Jesaja 4:2-6
Spreuken 21:1-10
Spreuken 21:11-21
Spreuken 21:22-31
Spreuken 22:1-16
Spreuken 22:17-29
Spreuken 23:1-12
Spreuken 23:13-25
Spreuken 23:26-35
Marcus 6:1-13

vr. 27

zo. 29 Johannes 6:1-21
ma. 30 Johannes 6:22-40
di. 31 Johannes 6:41-59
Augustus 2012
wo. 1
Johannes 6:60-71
do. 2
Jesaja 30:19-26

FANCY FAIR / ROMMELMARKT 2012
U hebt de datum van de volgende Fancy fair / rommelmarkt al genoteerd in uw agenda (zaterdag 15
september van 10.00 uur tot 14.00 uur)?
Bruikbare spullen komen we graag bij u ophalen.
Het rooster van ophalen is:
13 juli en 3, 17, 18 en 31 augustus.
U kunt vooraf contact opnemen met Henk Eggink,
tel. 363088 of Bram de Boer, tel. 362259.
Grote kasten, bankstellen en witgoed worden niet
meegenomen. Wij willen wel eerst komen kijken.

zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
za. 7
zo. 8
ma. 9
di. 10
wo. 11
do. 12
vr. 13
za. 14
zo. 15

Klaagliederen 2:13-22

Zuivering
Verenigde naties
Berg je!
Chaos
Wanverhouding
Vernieuwing
Eerlijk duurt het langst
Verstand en gevoel
Let op je woorden!
Goede naam en faam
Raadgevingen
Anti-materialisme
Laat je onderwijzen
De kater komt later
Aanstoot
Uit de hand gelopen
verjaardagsfeest
Massabijeenkomst
Oversteek
Bondgenootschap
De HEER wacht
Jeremiade
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do. 16

2 Koningen 17:24-33

vr. 17

2 Koningen 17:34-41

za. 18
zo. 19
ma. 20
di. 21
wo. 22
do. 23

2 Koningen 18:1-12
Jesaja 35:1-10
2 Koningen 18:13-25
2 Koningen 18:26-37
2 Koningen 19:1-13
2 Koningen 19:14-28

vr. 24

2 Koningen 19:29-37

za. 25
zo. 26
ma. 27
di. 28
wo. 29
do. 30
vr. 31
za. 1

2 Koningen 20:1-11
2 Koningen 20:12-21
Marcus 8:1-13
Marcus 8:14-26
Marcus 8:27-38
Spreuken 24:1-12
Spreuken 24:13-22
september 2012
Spreuken 24:23-34

zo. 2

Spreuken 25:1-14

ma. 3

Spreuken 25:15-28

di. 4

Spreuken 26:1-12

wo. 5

Spreuken 26:13-28

De HEER straft
Donkere tijden
De straf was niet
onverwacht
Wanhoop en hoop
Gebed uit de diepte
Leed, maar geen
leedvermaak
Er komt een eind aan
de ellende
Brood en water
Het echte brood
Geestelijk voedsel
Scheiding
Wegwijzer
De HEER strijdt voor
Israel
Wet en traditie
Open
Waar komt mijn hulp
vandaan?
Verandering
Wachten op de geest van
boven
Onheil en genade
Bevrijdingsdag
Edom verwoest
Hulpbehoevend
Illegale kopie
Reden voor ballingschap
Niet geluisterd naar
herhaalde
waarschuwingen
Godsdienstonderwijs
De HEER is de enige
God
Opleving
Paradijselijk
Bedreiging
Grove taal
Houd moed
Open brief
Jesaja's profetie komt
uit
Genezing
Expositie
Teken
Blind en ziende
Wie is Jezus?
Wijsheid boven alles
Zoete woorden?
Eerlijkheid en vlijt
Eerlijk en toch niet
alles zeggen
Raadgevingen
Reageren op
dwaasheid
Over luiheid en ruzie

BOEKEN
Donderdag 5 juli is er ‘s morgens weer een tweedehands boekenverkoop in het Dienstgebouw.
Naast bijzonder mooie boeken zijn er ook veel L.P.’s
en een aantal C.D.’s binnengekomen.
De boekenmarkt is van 10.00 - 12.00 uur.
Iedereen van harte welkom en de koffie staat klaar.
Vanaf donderdag 12 juli zijn we ook open tijdens de
open-kerk-dagen. De opbrengst komt in zijn geheel
ten goede aan het interieur van onze Martinuskerk.

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 3 september
2012. Inleveren kopij vóór donderdag 23 augustus 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)

Haar talent komt tot bloei
Op 19 augustus collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie en we zetten de organisatie
P3W centraal, als voorbeeldproject in deze collecte.
P3W is een opleidingscentrum voor vrouwen in Papoea, Indonesië en het bestaat dit jaar vijftig jaar!
Het is bijzonder dat juist vrouwen opgeleid worden.
Vrouwen in Papoea hebben weinig rechten. Ze worden vaak jong uitgehuwelijkt en krijgen niet de kans
om een opleiding te volgen.
Toch zijn vrouwen vaak de drijvende kracht in hun
gezin en dorpsgemeenschap.
De vrouwen krijgen een brede opleiding. Van Bijbellessen tot administratie en van naailessen tot gezondheids- en voedingsleer.
Na een jaar gaan ze terug naar hun dorpen. Daar delen ze wat ze geleerd hebben met andere vrouwen.
Zo leren ze omgaan met geld en groenten.

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

Roggestraat 4 tel. 388892
Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:
Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
ING bank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327

We vragen daarom op 19 augustus: Steun het zendingswerk van Kerk in Actie en daarmee ook het
werk van P3W.

Als laatste een foto genomen door Roely Jansen tijdens de doopdienst van 24 juni 2012 .
De kinderen van de kindernevendienst maakten samen met de doopouders een mooi schilderij.

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

Ook in Markelo heeft de kerk geen toekomst zonder
kinderen in de kerk en voor de doopouders was het
een ervaring om nooit te vergeten.
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