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EEN VROLIJKE BUURMAN

gaat niet buiten jezelf om. Wie er niet van wil weten, zal er niet door worden overrompeld. ‘God is a
gentleman’. Je hoeft niet bang te zijn dat je de regie
over je leven kwijtraakt, wanneer jij je door de heilige Geest wilt laten leiden. Omdat je zelf kunt bepalen hoever je erin meegaat. Je leven gaat vanaf dat
moment niet slechts over rozen. Je zult doornen
vinden op de weg. Je zult er wat voor hebben te laten. Innerlijke strijd is bij een keuze voor God niet
ineens voorbij. Sterker nog, je kunt zeggen dat de
strijd pas dan begint, omdat je dan bewust wilt afzien van allerlei kwaad en je wilt leven in de vrijheid
van Gods kinderen, maar gaat ervaren hoe sterk je
nog tot verkeerde daden wordt aangetrokken.
In dat opzicht blijven gelovigen als ieder ander. Met
hun sterke en zwakke kanten, hun fraaie en minder
fraaie karaktertrekken. Ze weten echter wel van
een God bij wie je steeds opnieuw kunt beginnen.
Want je mag van fouten leren en je verder ontwikkelen. En naarmate je verder komt, zul je milder
worden, liefdevoller; ook naar jezelf toe! Je wordt
een mens, die de gebreken van een ander leert
verdragen. Iemand, die zelf voor wat vrolijkheid en
ontspanning kan zorgen.

Begin april was het nog behoorlijk koud. Bij heldere
nachten was er vorst aan de grond, waardoor
sommige planten sneuvelden. Andere lieten eerst
nog de kop hangen. Maar zodra de zon aan sterkte
won, herstelden ze zich. Zoals viooltjes bij ons in
enkele bakken voor het huis. Het is eigenlijk een
mooi beeld voor wat God doet: Je bemoedigen
waardoor je opfleurt als een bloem in de zon.

Wanneer je dat van binnen met je meedraagt, ben
je een gezegend mens. Wie je dan nog beschuldigt
van een somber of ernstig gezicht, heeft geen idee
van wat er in je leeft. Al moet je hopen dat kerkbezoekers niet zulk soort reacties oproepen.
Geloven is een serieuze zaak, maar er mag ook
worden gelachen. Je kunt in gedachten verzonken
zijn bij het verlaten van een kerk, dus die lach hoef
je niet steeds op je gezicht hebben. Als je hart
maar geraakt wordt door de liefde van God en er in
de kerk ruimte is voor wat vrolijkheid. MD

De vrouw, die me dit beeld aanreikte, kende momenten waarop ze met moeite aan een nieuwe dag
begon. Wanneer je belemmerd wordt in je gewone
doen en laten door een lichamelijke aandoening,
heb je niet altijd even veel energie om op te staan.
Maar zodra een buurman langskwam om haar
hond uit te laten, verdween die matte stemming.
Door zijn opgewekte karakter wist hij haar vaak op
te vrolijken. Heerlijk, zulke mensen, die in staat zijn
om bij anderen wat goeds te doen. Mooi, wanneer
je door een opmerking of gebaar weer moed krijgt.
Van de Geest van God wordt gezegd, dat deze een
helper en trooster is, iemand, die het voor je opneemt (volgens het evangelie van Johannes,
hoofdstuk 14). Met het Pinksterfeest viert de kerk
dat ze Gods Geest ontvangen heeft. Op allerlei
manieren werkt de Geest door in het bestaan van
mensen. Via ingevingen van gedachten, door toevallige ontmoetingen op straat, een gevoel van
warmte of rust dat over je komt, enzovoort. Het

Kindernevendienst ????
Zie blz. 2/3en 5
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vrijdagavond bij elkaar te komen rond zang en verhaal.

Kerkdiensten
Zondag 29 april Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / Arme kant van Nederland

Pinksterfeest: Op 27 mei vieren wij dat God ons niet
alleen, als wezen, in deze wereld wil achterlaten.
Maar dat Hij met een onzichtbare, maar wel voelbare
kracht als een wind, aanwezig wil zijn bij ons. Pinksteren is het kerkelijke feest waar we ons het minst iets
bij kunnen voorstellen. Toch zijn er dominees (theologen) die proberen er mooie woorden en beelden voor
te vinden.
Een mooi beeld vond ik in het boek “Ietsisme” van
professor Gijs Dingemans. Hij vergelijkt God met de
zon. De zon staat ver weg. Je kunt hem niet vastpakken of aanraken. Je kunt zelfs niet met het blote oog
naar de zon kijken. Wetenschappelijk kunnen wij de
zon niet verklaren en een reis naar de zon zit er niet
in. Toch zou zonder de zon leven op aarde niet mogelijk zijn. Wat wij weten van de zon is het licht dat wij
zien, of de zon nu schijnt of achter de wolken verborgen is. Wat wij van de zon voelen is de warmte van
haar stralen en de kracht die dat geeft. Professor Dingemans probeert God uit te leggen aan de hand van
het beeld van de zon. God als bron en oerkracht van
leven is de zon, Jezus is het licht en de Geest zijn de
stralen die je verwarmen.
Meer weten over dit beeld van Dingemans? Kijk onder
WIJK ZUID.

Zondag 6 mei Martinuskerk
10.00 uur Mevr. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: D/CVK Missionair werk Nederland
Zondag 13 mei Martinuskerk (koffiedrinken)
10.00 uur ds. H. Overdijk uit de Lier
Eindcollecte: CVK / Onderhoudsfonds kerk
Hemelvaartsdag Donderdag 17 mei Martinuskerk
09.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / Alg. Middelen
Zondag 20 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / Alg. Middelen
Vrijdag 25 mei Anholtskamp zangavond
19.00 uur ds. Elly Nordt
Collecte: Diaconie
Pinksteren Zondag 27 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie/ZWO- Pinksterzendingsweek

GEDOOPT

Zondag 3 juni
Martinuskerk
10.00 uur ds. Bijl uit Groningen
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds
Buurtdienst Elsen
10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds
BIJ DE DIENSTEN
Doopdienst: Op zondag 24 juni wordt de eerstvolgende doopgelegenheid geboden.
Voorganger is ds. M. Dijkstra bij wie u zich kunt aanmelden. Een voorbereidend gesprek staat gepland op
donderdag 14 juni vanaf 20.00 uur in het dienstgebouw.
Hemelvaartsdag: Op 17 mei zijn wij als gemeente in
de gelegenheid om bij elkaar te komen in de Martinuskerk om 9.00 uur in een dienst, waarin we stilstaan
bij de Hemelvaart van Jezus als de Zoon van God.
Willen wij nog stilstaan in verwondering en naar boven
kijken zonder iets te zien, maar in het hart te weten
dat wij Hem niet kunnen missen? Of zoeken wij God
op een andere plek, zoals de natuur? Welkom op het
vroege tijdstip op een dag in de week die wij hemelvaartsdag noemen.
Zangavond Anholtskamp: De zangavond in de Anholtskamp is op 25 mei. Vanaf 19.00 uur zingen en
bidden we samen en staan dan stil bij een tekst uit de
Bijbel. Na nog een kop koffie of thee zingen we bekende liederen en horen een gedicht of verhaal. Welkom. Niet alleen de bewoners van de Anholtskamp,
maar allen die het fijn vinden om eens in de maand op

Op 25 maart is de doop bediend aan Rens Boode,
Rietdijk 11. Wij heten Rens van harte welkom in onze
gemeente en feliciteren zijn ouders Erik en Ceciel en
zijn zus Sophie. Dat God zijn stralen van liefde en
warmte uitspreidt over dit jonge gezin.
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.
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
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die zondag vertalen op een manier die voor kinderen
leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!
Oh ja, we zijn op zoek naar nieuwe leiding voor de
Kindernevendienst. Na de zomer komt er nieuwe leiding voor de Kindernevendienst bij. Maar… er is ook
leiding die al meer dan 10 jaar Kindernevendienst
geeft en graag eens een andere taak in de gemeente
op zich zou willen nemen. Ze willen graag aan iets
anders beginnen, maar schromen steeds om te stoppen, omdat ze de kinderen in de kerk niet in de steek
willen laten.
Toch is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid
om deze dames de gelegenheid te geven aan een
nieuwe uitdaging te beginnen. Aan de tijd dat ze het
nu al doen kun je aflezen, dat het leuk is en dat je er
iets aan hebt, ook voor jezelf. Daarom… durf de uitdaging aan en kom kijken bij de Kindernevendienst.
Je bent welkom elke zondag in de consistorie of laat
het weten aan ds. Elly Nordt tel. 388892 of
nordt57@hetnet.nl.

gedragen aan dit mooie bedrag voor de Daughters of
Charity. De totale opbrengst van de Pelgrimstocht is
ruim € 72.000.
SPOORZOEKEN
Of u het zelf wel eens hebt meegemaakt, weet ik niet.
Maar het komt regelmatig voor dat ik aan de balie in
het ziekenhuis sta om te vragen waar iemand ligt die
ik een bezoekje wil brengen. Meestal heb ik van “iemand” gehoord dat een lid van onze gemeente is opgenomen in het ziekenhuis en misschien een bezoekje wel op prijs stelt. Hier in Markelo denken de meeste
mensen bij een opname in het ziekenhuis automatisch
aan het Deventer Ziekenhuis en vragen dus niet naar
de plaats van verblijf.
Helaas gebeurt het te vaak dat ik aan de balie sta in
het ziekenhuis en dat een gemeentelid daar niet bekend is of al naar huis is.
Door contractwijzigingen van de zorgverzekeraars
worden mensen niet meer standaard opgenomen in
het ziekenhuis in Deventer. Vandaar de vraag: wilt u
goed doorgeven waar een gemeentelid is opgenomen. En het zou fijn zijn, wanneer ontslag uit het ziekenhuis en eventueel vervolgverblijf, thuis of in een
verpleeginstelling, ook gemeld zou worden aan iemand van de kerk.

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.

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

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.

HUWELIJK
Op vrijdag 1 juni 2012 hopen Bert Visser en Simone
Hofman, Fokkerstraat 45 elkaar het jawoord te geven.
Het burgerlijk huwelijk vindt plaats op de Dingspelerberg, waarna het echtpaar naar de Martinuskerk komt
om de bevestiging en inzegening van hun huwelijk te
vieren. Samen met familie, vrienden en belangstellenden van de gemeente.
De dienst van Bert en Simone begint om 13.15 uur.
We wensen Bert en Simone een mooie en indrukwekkende dag toe en feliciteren dit bruidspaar en de familie en vrienden om hen heen.
Dat hun weg samen gezegend is en tot zegen zal zijn.
Ds. Elly Nordt

AGENDA
3 mei 20.00 uur: Het ouderlingenberaad.
12 juni 20.00 uur: Gespreksavond.
Op deze dinsdag (een avond zonder voetbal van het
Nederlands elftal) bent u en ben jij uitgenodigd om te
praten of te luisteren over beelden en gedachten over
God en Jezus en de wereld.
Wilt u meedoen, of wilt u weten of het iets voor u is,
haal dan een kopie van de tekst van het hoofdstuk uit
het boek “Ietsisme” bij Jeroen, de koster.

WIJ GEDENKEN
Op 29 maart overleed Johanna Hesselink-Stegeman,
90 jaar oud. Hanna kwam van de Rietdijk en was de
middelste in een gezin van zes kinderen. De oorlog
bracht spanningen met zich mee, maar ze sprak niet
veel over deze tijd. In 1949 trouwde ze met Jan Hesselink van de Luchtendijk (Bekk’n Bouwhoes). Hier
heeft ze haar beide schoonouders verzorgd, toen deze hulpbehoevend werden. Naast de huishouding en
het boerenwerk heeft ze ook geholpen op camping de
Kattenberg. Hanna was een lieve, positief ingestelde
vrouw, betrokken en meegaand. Ze aanvaardde tegenslagen zonder er veel over te klagen. Steeds weer

PELGRIMSTOCHT
Op de website van onze kerk pkn-markelo.nl
en op de site van de pelgrimstocht:
vastenactie.nl/nieuws/tweedeeditie hebt u kunnen lezen over mijn Pelgrimstocht in Zuid-Limburg. Ook dit
jaar was het een mooie en intense ervaring. De teller
van de opbrengst van mijn sponsorgeld voor het project in Ethiopië staat op € 707. Ik wil iedereen bedanken die door de aankoop van een boekje of doosje of
door het deelnemen aan de sobere maaltijd heeft bij3

vond ze de kracht om door te gaan, terwijl ze toch het
een en ander heeft meegemaakt. Haar enige dochter
en schoonzoon overleden beide op nog jonge leeftijd
door ziekte. In 2001 stierf haar man na een ziekteperiode. Bij haar zoon werd in 2008 asbestkanker geconstateerd. Enkele maanden later bezweek hij aan
de gevolgen daarvan. Hiermee vergeleken zijn haar
ongelukkige valpartijen van weinig betekenis, ook al
moest ze diverse malen herstellen van een botbreuk.
Toen ze wat vergeetachtig werd, kwam ze in de verzorging terecht van de Anholtskamp. Op 3 april vond
de afscheidsdienst plaats, waarna de graflegging
volgde op de Markelose begraafplaats.

Wijk Zuid
Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl
PASTORAAL WERK
Het werk in de gemeente en de wijk gaat gewoon
door. Of gewoon? In februari hebben we afscheid genomen van twee ouderlingen en er zijn geen nieuwe
ouderlingen of pastorale medewerkers bij gekomen.
Dit betekent dat het hoeveelheid bezoekwerk gelijk is
gebleven, maar het aantal mensen waarover het werk
verdeeld wordt minder is. Daarom denken we als pastoraal team opnieuw na hoe we het bezoekwerk gaan
verdelen en wat wel kan en wat niet.
Of…lijkt het u wel mooi om het pastoraal team te komen versterken en het werk over meerdere schouders
te verdelen zodat ieder een deel draagt dat ook te
dragen is? Laat het weten aan Joke Doornhein of ds.
Elly Nordt

WIJ GEDENKEN
Na een afnemende gezondheid is op 3 april Georgine
(Gieneke) Kordes overleden, levenspartner van ds.
Jan Lugtigheid, Koemweg 13. Onder leiding van ds.
A. Fuhrmann vond in Haarlo, de plek waarmee ze zich
zeer verbonden had gevoeld, de dankdienst voor haar
leven plaats. In 1992 waren ze er gekomen en hebben er lief en leed gedeeld. Na zijn emeritaat zijn de
contacten gebleven. Als hij daar of in Gelselaar preekte, was zij onder zijn gehoor, zoals ze tot voor kort
nog iedere zondag met hem meeging. Jaren achtereen heeft ze zich ook zelf ingezet voor de Nederlandse gemeenten in Portugal en Spanje, waar ze samen
de wintermaanden doorbrachten. Er zijn vele reizen
naar het buitenland gemaakt. In de dankdienst kon
worden teruggezien op meer dan 32 jaar van verbondenheid. Uit haar eerdere huwelijk had ze twee kinderen. Gieneke is op 13 juni 1939 in Utrecht geboren,
studeerde Nederlands en heeft in Zeist administratief
werk gedaan. Ze was een zachte, beminnelijke vrouw,
die niet ging klagen toen ze meer zorg nodig had. Ze
kon zelfs anderen, die haar bezochten, tot troost zijn,.
Haar kracht putte ze uit het geloof in God, waarbij een
woord uit Psalm 61 haar inspireerde: ‘Laat mij als een
kleine vogel schuilen mogen, waar G’uw vleug’len om
mij slaat’. In het vertrouwen dat zij nu in het goddelijke
huis van het Licht geborgen mag zijn, is afscheid van
haar genomen. De crematie vond plaats in Diepenveen.

GESPREKSAVOND
Soms lees ik iets in een boek en tijdens het lezen
denk ik: wat ik hier lees wil ik niet alleen voor mezelf
houden, dit is zo mooi, ik wil het delen met anderen.
Dit overkwam mij toen ik het boek “Ietsisme” van Gijs
Dingemans las. Hoofdstuk 11 met de titel “De goddelijke uitstraling”, een hoofdstuk van 14 pagina’s trof
me zo, dat ik het wilde delen met de gemeente.
Ik heb een stapel kopieën laten maken en het hoofdstuk eerst besproken met de catechisanten. Ook hen
spreekt de tekst aan en we hebben het er nog geregeld over. Vervolgens is het hoofdstuk uitgedeeld aan
kerkenraadsleden. In de kerkenraad hebben we kort
bij de tekst stilgestaan en de mensen die het gedeelte
goed gelezen hadden, hebben de anderen gemotiveerd dit alsnog te doen.
Graag zouden we een ieder in de gemeente de gelegenheid willen geven dit hoofdstuk 11 te lezen en er
met elkaar over van gedachten te wisselen.
STUDIE
In de komende periode heeft ds. Marten Dijkstra eerst
een week vakantie en aansluitend 6 weken studieverlof. We hopen dat het rustig blijft in de gemeente.
Maar de afwezigheid van de ene predikant betekent,
dat de andere predikant niet alleen beschikbaar is
voor dringende pastorale bezoeken en dienstverlening, maar dat ook alle bijzonderheden in de rest van
het gemeentewerk door één predikant worden opgepakt. Kortom, in de komende weken zullen mijn werkweken er iets anders uitzien dan normaal. Maar voor
een ieder die werkt, is het van belang om bij te blijven
door studie, dus ook voor de predikant.
De jongeren en ouderen in de gemeente die met een
studie en bijbehorende examens bezig zijn, wil ik veel
sterkte en moed wensen voor de weken van examens
en toetsen die voor de deur staan.
De gemeenteleden die al buiten het arbeidsproces
staan en van een welverdiende vakantie kunnen gaan

RIJSSENSEWEG
Peggy van Til heeft na het vertrek van Willem Mensink diens adressen van de Rijssenseweg overgenomen. Zij zal ook de pastorale zaken van wijk Noord
coördineren gedurende mijn verlof.
STUDIEVERLOF
Op dinsdag 12 juni hoop ik de gewone werkzaamheden weer te hervatten na een studieperiode van zes
weken, waarbij ik me wil verdiepen in Joodse tradities.
Tijdens deze periode neemt ds. Elly Nordt voor mij
waar.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra
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genieten, wens ik een goede tijd toe en mooi weer. En
allen die hier blijven wil ik ook het goede toewensen,
want het is hier ook mooi en het hebben van een huis
en een thuis is van onschatbare waarde….
Dat God voor ons een veilig thuis mag zijn.

Diaconie:
 Jaarverslag ZWO wordt uitgedeeld. Het is een
mooi verslag en ziet er goed uit.
College van kerkrentmeesters:
 het college is in gesprek geweest met architectenbureau Delfgauw over de plannen met het liturgisch centrum en het verwijderen van banken.

Ds. Elly Nordt

De voorzitter sluit de vergadering af met “Wat echt
gebeurt”. Een verhaal in de 40-dagentijd.

Kerkenraad
Uit de vergadering van 7 maart 2012.
Opening met een gedicht van Huub Oosterhuis: “Een
stad van vrede”.
Kerk-tv
Al enige tijd is het mogelijk om naast de kerkradio ook
kerk-tv aan te bieden via het internet. Doordat op dit
moment glasvezel wordt aangelegd in Markelo zullen
meer mensen een snelle internetverbinding gaan nemen. Dhr. van Dijk geeft ons voorlichting over wat dat
voor ons als kerk kan betekenen.
Waarom kerk-tv? Gemeente zijn, onafhankelijk van
tijd en plaats, geeft een gemeente een gezicht in de
digitale wereld via internet en digitale tv. Kerk-tv via
internet is dan voor alle gemeenteleden bereikbaar.
De uitzendingen en opnames kunnen via de eigen site
worden aangeboden en zijn dan op elk moment van
de dag door iedereen wereldwijd te zien. Ook over de
kosten wordt globaal gesproken.
Behandeling binnengekomen post
 De leiding van de jeugdclub deelt mee,dat zij nu
echt gaan stoppen aan het einde van het seizoen.
Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad
om te zorgen voor nieuwe leiding. Iedereen wordt
gevraagd na te denken hoe het nu verder moet.
 Op 30 mei is er een classicale vergadering in Borne waarin ds. Meijer komt vertellen over zijn studie naar de betrokkenheid van de 25-40 jarigen bij
de kerk. De gehele kerkenraad is hiervoor uitgenodigd.
Voorlichting gemeenteadviseur
Het betrof een informatie over de mogelijkheden voor
het volgen van diverse cursussen en het organiseren
van een themadag voor kerkenraadsleden. Dit zou
dan ergens in september of oktober (op een zaterdag)
kunnen plaatsvinden. Je kent elkaar niet zo goed en
daarom zou zo’n dag wel goed zijn.
Jaarverslag predikanten
Dit wordt ter inzage gelegd en na een leespauze besproken. Het verslag ziet er goed uit. Er is veel werk
verzet en de voorzitter dankt de beide predikanten
hiervoor.
Mededelingen:
Moderamen:
 buurtdienst Herike Elsen met Pinksteren. De kerkenraad geeft toestemming om ds. Mw. R. Vedders-Dekker te laten voorgaan in die dienst. De
scriba zal dit in een brief aan haar officieel bevestigen.
 verslag van de try-out van het theaterstuk: “Beloofd is beloofd”. Het is interessant voor Markelo
om dit eens hier naar toe te halen.

Diaconie
COLLECTEN.
 Op 6 mei is de eindcollecte voor Missionair werk.
Bij het afscheid van ds. Plaisier heeft hij als afscheidscadeau een gift gevraagd voor Missionair
Werk in Nederland. De kerkenraad heeft toen beslist om gedurende 3 jaar één keer per jaar een
collecte hiervoor te houden. De collecte van deze
zondag is de derde keer hiervoor.
 De collecte op 17 mei en 20 mei zal de diaconie
besteden voor algemeen diaconaal werk, zodat
we als er zich situaties voordoen dat er hulp nodig
is, direct kunnen reageren.
 Op 27 mei, Pinksterzondag, zullen we in samenwerking met de ZWO de eindcollecte besteden
aan de Pinksterzendingsweek. Verderop in dit
kerkblad vindt U een verdere introductie hierover.
 .De eindcollecte van 29 april is voor de stuurgroep
“de Arme kant van Overijssel.” Die wil sociale gelijkheid en deelname aan de samenleving bevorderen van mensen die financieel weinig te besteden hebben.

Vorming en toerusting
Kindernevendienst - leuk toch?
In de diensten tijdens de 40-dagentijd hadden de kinderen in de kerk en de Kindernevendienst weer een
mooi project, waarin aan de hand van de veranderaar
het moeilijke boek van de profeet Ezechiël voor kinderen en volwassenen verstaanbaar werd gemaakt. Er
waren zelfs kerkgangers die liever het verhaal en de
uitleg in de Kindernevendienst hoorden dan de preek
in de kerk. Zo belangrijk is de Kindernevendienst dus.
Met u en jullie, mag ik, naar ik hoop, concluderen dat
het belangrijk is, dat de Kindernevendienst blijft bestaan.
In de zomerperiode willen we graag dat de leiding van
de Kindernevendienst vakantie kan hebben van een
seizoen lang tijdens de dienst een verhaal en verwerking verzorgen voor de kinderen en vinden we het belangrijk dat kinderen ook in de vakantieperiode weten
dat ze welkom zijn in de kerk en dat ze niet gedurende de hele preek in de kerk hoeven te zitten.
Daarom….. zoeken we opa’s en oma’s die in de zomervakantie tijdens de preek met de kinderen naar de
consistorie willen gaan om een verhaal te vertellen en
een verwerking te maken. U hoeft dit niet alleen te
doen. Het is leuker om het samen te doen. U mag iets
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doen wat u zelf wilt of kunt, maar er is ook heel veel
materiaal dat met een korte voorbereiding goed te gebruiken is. We willen u als leiding van de kindernevendienst van tevoren de weg wijzen in het materiaal
van Kind-op-Zondag en in de kast met onze spulletjes. Hiervoor bent u welkom op donderdag 14 juni
van 19.30 tot 20.00 in de consistorie van de kerk.
De kindernevendiensten met opa’s en oma’s zijn op
de zondagen in juli en augustus. Kom en geef de leiding van de kindernevendienst vakantie en de kinderen een eigen plek in de kerk ook in de zomer.
Graag aanmelden bij ds. Elly Nordt tel. 388892 of
nordt57@hetnet.nl voor 14 juni.

Op 1e paasdag kwamen meer
dan 100 mensen, jong en oud,
naar het dienstgebouw om de
paasdagen te beginnen met een
gezamenlijk ontbijt, waarbij het
traditionele eitje natuurlijk niet
mocht ontbreken.
Nadat iedereen een plekje had
gevonden aan de mooi gedekte tafels, hebben we stil
gestaan bij “het licht van Pasen”. Voorin de zaal stond
een aantal kaarsen, die belangrijke momenten in het
leven symboliseerden. Met kaarsen vieren we het leven. We steken een kaars aan wanneer we worden
gedoopt of wanneer twee mensen gaan trouwen als
teken voor het nieuwe leven dat ze samen gaan leiden. En kaarsen vinden we ook
op een verjaardagstaart om het
nieuwe levensjaar te vieren. De
kinderen droegen een gedicht
voor, waarbij het licht van de
paaskaars centraal stond.

Jeugd- en jongerenwerk

6 TOT 10 JAAR
(groep 3 t/m 6)
Waar:
Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot
19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer

De paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen, dat
Dit licht nooit meer verdwijnt.

Wanneer: Zie
hieronder
…..
10 mei
Spijkerplankje
31 mei 18.00 uur – 20.00 uur Eten en …………

Na afloop van het ontbijt kreeg iedereen een kaars
mee om het licht door te geven.

Algemeen

Groetjes Janet en Hettie

Reisje (ter herinnering):
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 bedoeling 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 kabelbaan te maken (vertrek en eindpunt is verschillend). Dit kost 5 € per persoon.
Wij verzamelen weer om 16.00 uur en onderweg dineren wij. Thuiskomst is gepland om 20.00 uur.

Donderdagavond 31 mei 2012 is de laatste clubavond
van dit seizoen. Voor deze avond willen we graag weten of uw kind/kinderen een speciaal dieet volgt / volgen en of ze bepaalde dingen niet lusten. Wilt u dit
doorgeven aan de leiding van de Jeugdclub. Ook willen wij graag weten of uw kind/kinderen deze avond
aanwezig zal/zullen zijn.
Zoals eerder vermeld is deze avond alleen bedoeld
voor kinderen die altijd of meestal aanwezig zijn geweest bij de Jeugdclub.

10 TOT 12 JAAR
(groep 7 en 8)
Waar:
Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot
19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer

Wanneer: Zie
…..
10 mei
31 mei 18.00 tot 20.00 uur

hieronder

Bloemschikken
Eten en …………

Groetjes Madieke
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Medewerkers en vrijwilligers: reserveer alvast de datum van 15 september in je agenda.
De rommelmarkt commissie
.

BOEKEN
De verkoop van boeken op de eerste donderdag van
de maand loopt voortreffelijk. Alle inbrengers hartelijk
dank! In maart/april is er voor 119 euro aan boeken
verkocht en de opbrengst is weer bestemd voor het
interieur van de kerk.
Donderdag 3 mei zijn Riet Straalman en Janny –
Dondertman aanwezig.
Iedereen hartelijk welkom en de koffie staat klaar.
De boekencommissie

april 2012
zo. 1

Psalm 24

ma. 2

Johannes 12:20-36

di. 1

Handelingen 5:12-26

wo. 2

Handelingen 5:27-42

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

Handelingen 6:1-7
Hooglied 2:8-15
Hooglied 2:16–3:5
Hooglied 3:6-11
Hooglied 4:1-11
Hooglied 4:12–5:1
Hooglied 5:2-8
1 Johannes 2:18-29
1 Johannes 3:1-10
1 Johannes 3:11-24
1 Johannes 4:1-10
Hooglied 5:9–6:3
Hooglied 6:4-12

wo. 16

Johannes 15:26-16:11

Koninklijke intocht
Een donderslag bij
heldere hemel?

mei 2012

di. 29
wo. 30
do. 31

Hemelvaartsdag
Johannes 16:12-28
Johannes 16:29-17:8
Johannes 17:9-26
Hooglied 7:1-6
Hooglied 7:7–8:4
Hooglied 8:5-14
1 Johannes 4:11-21
1 Johannes 5:1-4
1 Johannes 5:5-12
1 Johannes 5:13-21
Eerste Pinksterdag
Openbaring 22:6-17
Tweede Pinksterdag
Ruth 1:1-22
Ruth 2:1-23
Ruth 3:1-18
Ruth 4:1-22

vr. 1
za. 2
zo. 3
ma. 4
di. 5

Johannes 2:23–3:13
Johannes 3:14-21
Psalm 93
Spreuken 16:1-11
Spreuken 16:12-22

do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28

Open deuren
Het zekere voor het
onzekere
De eenheid bewaard
Samenkomst
Zoeken
Bewondering
Lichaamstaal
Paradijs
Aangeraakt
Antichrist
Kinderen van God
Liefde en haat
Echt of vals?
De ware
Stralen
Aankondiging van de
Geest

GIFTEN 2012
Giften 1 maart t/m 13 april 2012.
CvK = College van Kerkrentmeesters:
HJA. 20,00 / G-R. 15,00 / n.n. 10,00 / W.W. 5,00 /
H. 15,00 / B. 5,00 / B. 20,00 / L. 50,00 / HWS. 10,0 /
K-M. 10,00 / H-R. 10,00 / D. 10,00 / S-N. 10,00 /
n.n. 5,00 / W-B. 5,50 / JV. 10,00 / B-S. 5,00 / S. 10,00
/ M. 15,00 / B-B. 5,00 / n.n. 10,00 coll.
Orgelfonds: S-S. 10,00 /
Verjaardagsfonds: E-E. 5,00 / n.n. 10,00 /
W.Kl.O. 10,00 / M. 10,00 / S. 10,00 /
Diaconie:
Alg.: Kl.T. 5,00 /
Kalenders: L-S. 5,00 /
Bloemen: H.K.K. 10,00 / S. 10,00 / GHV. 10,00 /
GWM. 10,00 / K-B. 8,00 / V-G. 10,00 / DW. 5,00 /
D-K. 5,00 / WR. 5,00 / B-S. 10,00 / N-KlT. 10,00 /
DJ.L 10,00 / H. 10,00 / JtH. 10,00 / DB. 10,00 /
Voedselbank:
div. giften uit kerk: 176,15 + L. 20,00 / GdR 25,00 /
C-G. 200,00 / PT.Z. 25,00

Verdriet en vreugde
Voortschrijdend inzicht
Gebed om eenheid
Knap
Genieten van elkaar
De kracht van liefde
God is liefde
Liefde overwint
Getuigen
Vertrouwen

COLLECTEN 2012
Datum CvK
04 mrt 42,93
07 mrt 36,25
11 mrt 39,70
11 mrt 41,50
18 mrt 67,22
23 mrt 25 mrt 51,94
01 april 57,50
05 april
06 april
dag
07 april 14,60
08 april
08 april 118,29

Spoed
Gelukzoekers
Vreemdelingenzorg
Nachtelijk gesprek
Onderhandelingsresultaat

juni 2012
Leraar of leerling
Licht en donker
Machtiger dan het water
De HEER en de mens
De koning en de wijze

ROMMELMARKT 2012
De rommelmarkt zal ook dit jaar weer plaats vinden
en wel op zaterdag 15 september van 10.00 uur tot
14.00 uur op het Kerkplein.
Misschien goed om alvast te melden dat u bruikbare
spullen nog even bewaart, zodat we het de komende
maanden bij u kunnen ophalen.
Het rooster van ophalen is: 23 juni, 13 juli en 3, 17, 18
en 31 aug. U kunt vooraf contact opnemen met Henk
Eggink (-363088) of Bram de Boer (-362259).
Grote kasten, bankstellen en witgoed worden niet
meegenomen. Wij willen wel eerst komen kijken.

Diac.
42,92
36,25
39,70
41,50
67,22
51,94
57,50
46,60
26,50

Eindcollecte
133,50 ZWO voorjaarszending
CvK / Diac biddag Brookschool
88,05 CvK onderhoudfonds
59,90 CvK onderhoudf. Elsen
194,45
CvK / themadienst
67,05
Diac. Anholtskamp
86,50
Diac. Roosevelthuis
163,15 CvK Orgelfonds
Diac. A’maal Witte donderdag
Diac. Anholtskamp Goede Vrij-

14,60
CvK / Diac. Stille Zaterdag
179,10 Diaconie Paasontbijt
118,29 320,00 Paascollecte

Via het Nederlands Bijbelgenootschap ondersteunt
Kerk in Actie elk jaar verschillende projecten. Zo ook
het Egyptisch Bijbelgenootschap, dat werkt onder
moeilijke omstandigheden.
Egypte is een islamitisch land, slechts tien procent
van de bevolking is christen. Ondanks de Arabische
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burgers: de ‘vreemdeling’ lijkt een probleem te zijn
geworden in onze samenleving. Is de godsdienst
daarbij een deel van het probleem of juist een deel
van de oplossing?
Koetsveld en Odaci gaan soms op een lichtvoetige,
dan weer op een confronterende, maar telkens inhoudelijke manier op deze vraag in. Bijbel en Koran worden geciteerd, maar de onderbouwing van hun verhaal is vooral persoonlijk en uitnodigend. Naar hun
overtuiging is ‘de weg van het vertrouwen’ die zij samen willen gaan van het grootste belang voor de toekomst van ons land en het wereldwijde samenleven.
Koetsveld en Odaci (kijk op www.koetsveld-odac.nl)
zijn hun samenwerking naar eigen zeggen ‘ingerold’,
maar merken telkens dat alleen al het feit dat zij samen optrekken bepaalde stereotype beelden kan
doorbreken.
Uiteraard zal op deze avond er alle ruimte zijn voor
discussie en gesprek.
De avond wordt gehouden op dinsdag, 22 mei a.s. in
de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20 te
Enschede. Aanvang: 19.30 uur. Vrije toegang.
Iedereen is van harte welkom!!

lente in 2011 staan de Koptische kerken onder grote
druk en zijn er verschillende aanslagen gepleegd op
de kerk.
Deze aanslagen zijn natuurlijk verschrikkelijk. Toch
blijft voor veel volwassenen en kinderen geloven juist
een bron van kracht en een feest.
Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert daarom
elke zomer zo’n 200 kinderfestivals met de leeuw Kingo in de hoofdrol.
Kingo is een wijze leeuw die met zijn eigenwijze
vriendjes vrolijke avonturen beleeft. Hij laat zijn Bijbelvertalingen aansluiten bij vragen die kinderen hebben.
In de zomer gaat Kingo naar de kinderen toe, zowel in
de stad als op het platteland.
Na het vertrek van Kingo gaat het feest nog even
door. Want de leiders van de zondagsschool krijgen
genoeg materiaal om nog een paar maanden de kindernevendiensten in te vullen.
De Kingo festivals worden zorgvuldig gepland en
voorbereid. De inhoud van de festivals moet alle christenen, orthodoxen, katholieken en protestanten, aanspreken. Bij dit werk worden gemeenteleden volop
ingeschakeld. Zij helpen in de ondersteuning en
staan op het podium te zingen en toneel te spelen.
De festivals hebben hierdoor een enorme impact op
het leven in de gemeente.
Kingo vertelt over geduld, vergeving of dankbaarheid.
Tijdens het bezoek van Kingo wordt er veel gezongen,
gedanst en gespeeld.
Kerk in Actie ondersteunt dit initiatief van harte.
Daarom is op 27 mei de landelijke Pinksterzendingscollecte voor het zendingswerk van Kerk in
Actie.

Ds.Maaike Schepers,
cursusleider TVG
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 4 juni 2012.
Inleveren kopij vóór donderdag 24 mei 2012, liefst via Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

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

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)

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

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

Slotavond cursus Theologische Vorming
Gemeenteleden/geïnteresseerden.
Thema: De vreemdeling: vriend of
vijand?

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
ING bank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Op de afsluitende avond van de cursus zullen Enis Odaci (islamdeskundige) en Herman
Koetsveld (predikant PKN) samen een lezing geven
over bovenstaand thema. Moslims, Polen, MOE-

Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327
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