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GELUK BIJ EEN ONGELUK
Begin januari ga ik op de fiets naar de Stoevelaar in
Goor. Het heeft hard gewaaid, waardoor het pad bezaaid is met takken. Om te voorkomen dat anderen er
in het donker tegenaan rijden, trap ik de grotere exemplaren opzij. Dat helpt me in het donker op de terugweg niet, want wanneer ik voorbij Monte Bello met flinke vaart naar beneden ga, blokkeert het voorwiel plotseling. Een harde landing
op het wegdek is het gevolg. Naar mijn idee ben ik
gelijk weer overeind gekomen. Maar omdat sommige herinneringen vaag
zijn, is het mogelijk dat ik
even buiten kennis ben
geweest. Zo weet ik niet
meer hoe die man er uitzag, die me vroeg hoe het
met me ging. Kennelijk
had hij het vanuit zijn auto
zien gebeuren. ‘Ik red me
wel’, was mijn antwoord.
De snee boven een wenkbrauw had ik toen nog niet
in de gaten. Dat het niet
lukt om verder te fietsen,
wordt me ook pas later
duidelijk.

Hoeveel mensen kunnen niet zeggen dat hun situatie
onterecht is. Naar hun besef verdienen ze beter. Dat
maakt het soms ook moeilijk om een tegenslag te accepteren. Men is boos en opstandig. God laat het afweten, zo het lijkt. En dan gaat het om wat meer dan
een ongelukkige valpartij.
Een zendeling die ik ooit heb ontmoet, heeft de vraag
naar het waarom vervangen door de vraag wat God in
deze situatie kan betekenen.
Zoals het is, hoeft het niet te
blijven. En zelfs als er geen
verandering komt, is alles niet
verloren of voorbij. In een
moeilijkheid kun je met andere ogen naar het leven kijken.
Dan ga je zien wat voor moois
er in kleine, eenvoudige gebeurtenissen ligt opgesloten.
Dan leer je vriendschap
waarderen en aandacht van
mensen om je heen. Een tegenslag kan je vormen en
sterker maken. Hoe zinloos
en onverdiend het op zichzelf
ook is geweest.
Wat God voor ieder persoonlijk gaat doen, is moeilijk te
zeggen. De tijd zal leren hoe
een situatie zich verder ontwikkelt. En dan nog kan verborgen blijven welke invloed
God erop heeft.
Het is wel een troost, dat ook
Jezus zelf veel heeft meegemaakt, dat Hij niet verdiende.
In deze tijd voor Pasen staan we er bij stil hoezeer Hij
door de diepte is gegaan. ‘Gij neemt op U angst en
nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te
bevrijden.’, zegt een lied (Gezang 182 LvdK). Wat betekent dit voor u? Psalm 42 zegt in de berijmde vorm:
‘Hoop op God en wees geborgen’. Met welke verwachting ziet u op naar God? MD

Dankzij hulp van de camping worden mijn bril en
horloge terug gevonden.
Ze nemen contact met de
huisartsenpost en brengen
me naar huis. De dag erop
is de bril al weer kosteloos gerepareerd. De fiets blijkt
slechts een verbogen spatbord te hebben. Het enige
dat ik aan de valpartij overhoud, zijn gekneusde ribben
en een blauw oog. Intussen is ook dat hersteld. Al met
al heb ik nog veel geluk gehad. Het had erger gekund.
Was het anders gegaan, dan zou ik dat eigenlijk onverdiend vinden. Juist omdat ik de heenweg vrij had
gemaakt van takken. Maar wat kun je daarvan zeggen? Er gebeuren zo vaak dingen, zonder dat je er
een direct aandeel in hebt. Om het even of iets goed
uitpakt of verkeerd. Noch het één noch het ander is
dan verdiend. Het overkomt je gewoon. Zo loopt het
dan.

Themadienst zondag 18 maart
” De zegen als cadeautje”
m.m.v. Gospelkoor Sign
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18 maart Themadienst: De dienst heeft het thema: “De
zegen als cadeautje” en wordt geleid door Ds. Astrid
Gouma. Medewerking wordt verleend door het Gospelkoor “SIGN” met als dirigent de bekende zanger
Remco Hakkert. We hebben mooie flyers verspreid in
Markelo en omstreken en hopen op veel bezoekers in
een mooie dienst.

Kerkdiensten
Zondag 4 maart Martinuskerk
10.00 uur Mevr. R. Smeijers (Rijssen) justitiepastoraat
Eindcollecte: Diaconie / ZWO - voorjaarszendingsweek
Zondag 11 maart
Martinuskerk
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Elsen Buurtdienst
10.00 uur Ds. Elly Nordt
Collecte: CvK / Onderhoudsfonds

23 maart Zangavond Anholtskamp: Een voice of Holland voor ouderen is niet te verwachten, maar wat
kennen zij niet een hoop Hollandse liederen. Ik moet
vaak genoeg playbacken bij een mij onbekend repertoire. Onlangs bleek dat nog weer tijdens een middag
van de ANBO. ‘Over vijfentwintig jaar…’ Tijdens een
zangavond worden meezingers gezongen en gevraagd. U bent welkom in de Anholtskamp!

Woensdag 14 maart Brookschole Biddag
20.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Collecte: College van Kerkrentmeesters

25 maart Doopdienst: In deze dienst wordt het sacrament van de doop bediend aan in ieder geval één kind,

Zondag 18 maart Martinuskerk Themadienst
“De zegen als cadeautje” m.m.v. Gospelkoor Sign
Zie flyer achter in dit blad
10.00 uur Ds. Astrid Gouma
Eindcollecte: Commissie Themadiensten

maar misschien worden het er meer.
2,3 en 4 april Vespers: Een moment van aandacht en
verstilling rond woorden, waarmee Jezus zichzelf heeft
aangeduid. Die gelegenheid willen we nemen in de
stille week met vespervieringen in de Martinuskerk.
Aanvang: 19.30 uur

Vrijdag 23 maart Zangavond Anholtskamp
19.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie

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.

Zondag 25 maart Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur Ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie: Twenteweek Roosevelthuis
Zondag 1 april Martinuskerk Palmzondag
10.00 uur Mw. Venema Almelo
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds

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!

Martinuskerk Vespers in de stille week:
Maandag 2 april 19.30 uur
Dinsdag 3 april 19.30 uur
Woensdag 4 april 19.30 uur
BIJ DE DIENSTEN
11 maart Buurtdienst Elsen: Met het pastorale team
van wijk Noord en de zondagsschool Elsen hebben we
de buurtdienst in Elsen voorbereid. Het is de zondag
voor biddag. De diaconie heeft besloten om op deze
zondag, zowel in het dorp als in Elsen, producten in te
zamelen voor de Voedselbank Midden-Twente. Het
onderwerp van de dienst sluit hierbij aan wanneer we
stil staan bij Jezus die 40 dagen in de woestijn verblijft
zonder brood en dan wordt uitgedaagd om de macht te
grijpen. Echter, de macht van God komt niet door geweld, maar door het werk van kwetsbare mensenhanden. Kom je ook?
14 maart Biddag: We bezinnen ons tijdens de biddag
in Brook op de economische situatie waarin mensen
zich bevinden. ‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven
heen.’ (Gezang 223 LvdK). Wat staat ons te wachten
en hoe blijven we oog houden voor mensen die uit de
boot dreigen te vallen?

JEUGDKERK
Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van
12 - 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot
11 uur. Op 18 maart zullen zij wel in de themadienst
willen zijn.
VERVOER
Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan
door de week contact opnemen met Janni BussinkPinkert, 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 aanwezige gastvrouwen heten u van harte welkom.
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AGENDA
7 maart: Mannenclub in het dienstgebouw, aanvang:
10.00 uur. Leiding: ds. M. Dijkstra.

WIJ GEDENKEN
Op 18 januari kwam er een einde aan het leven van
Jan Willem Elkink, ‘Koelerts Wim’. Voor hem en zijn
vrouw Dineke Kevelham waren de laatste jaren niet
gemakkelijk. Hij leed aan een longziekte en kwam regelmatig zuurstof tekort. Het is frustrerend om niet
meer te kunnen doen, wat je eigenlijk zou willen. In zijn
werkzame leven was hij boekhouder. Nadien had hij
nog zijn adressen, waar hij hielp met het invullen van
de belastingformulieren. Het vee was al eerder afgestoten, op enkele dieren voor de hobby na. Van jongs
af aan was hij vertrouwd met het boerenleven bij hen
thuis aan de Koelertsweg 2. Daar groeide hij samen
met zijn zus Hanna op. Hij is er in feite nooit meer weg
gegaan, want hier kwam ook zijn vrouw te wonen.
Samen met hun beide dochters, aanhang en kleinkinderen is in kleine kring een afscheidsplechtigheid gehouden in het uitvaartcentrum. We schetsten hoe hij
was: een man, die zich emotioneel niet zo uitte, maar
wel direct kon zijn in zijn opvattingen. Een motorliefhebber, verzamelaar en levensgenieter. Wim is 76 jaar
geworden.

8 maart: belijdeniscatechese vanaf 20.00 uur onder
leiding van ds. Dijkstra bij Marti Pluijgers, Koemweg 3.
13 maart 20.00 uur: De doopzitting voor de doopdienst
op 25 maart. Eén ouderpaar heeft hun kind al aangemeld en zal aanwezig zijn op de doopzitting. Hopelijk
zullen er meer volgen, want Jezus zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen.”
15 maart: belijdeniscatechese vanaf 19.00 uur o.l.v.
ds. Dijkstra bij Ton Oostdijk, Loosboersstraat 60.
15 maart: gespreksgroep Rondom de Zonneweg o.l.v.
ds. Dijkstra bij Ina Dollekamp, Fokkerstraat 37, aanvang: 20.30 uur.
22 maart:
Kom vanaf 17.30 uur mee-eten aan de sobere maaltijd
die door de ZWO groep wordt voorbereid.
De kosten zijn € 7,50 en zal deels worden gebruikt als
sponsorbijdrage voor de voettocht van ds. Elly Nordt.

ESCH
Op de thema-avond van de wijk de Esch op 24 januari
waren vijf mensen aanwezig, - de beide wijkbewoners,
die hadden meegeholpen met de voorbereiding niet
meegerekend. Er was één afmelding. Anderen hadden
geaarzeld, maar haken een andere keer hopelijk
alsnog aan. Iedere bijeenkomst staat namelijk op zichzelf. Zeker van mannelijke zijde mag er versterking
komen. Zonder dat een nieuwe datum is geprikt, sprak
de groep de wens uit om in het begin van het nieuwe
seizoen weer samen te komen. Er is behoefte aan
ontmoeting en gesprek rondom een bepaald onderwerp. Dat kan iets zijn dat op dat moment actueel is, of
waar iemand persoonlijk wat mee heeft. Het hoeft niet
heel kerkelijk te zijn, al is dat wel de gemeenschappelijke basis van waaruit we het doen.
Een effect van de drie bijeenkomsten tot nu toe is een
vergrote betrokkenheid op elkaar. Dat ervoer men als
positief. Zelf kan ik terugzien op een zinvolle avond
waarbij de deelnemers open waren en in vertrouwen
zaken deelden. De themadienst van 18 maart werd
nog getipt om heen te gaan. Iemand die mij en de pastorale medewerker van de wijk wil helpen bij de voorbereiding van de volgende avond, meldde zich al aan.
Wordt vervolgd.
Overigens zoeken we voor die wijk nog een opvolger
voor Hanneke ter Hofte om zijn of haar talent in te zetten in het onderhouden van de contacten vanuit de
kerk. In de praktijk komt dat neer op kennismakingsbezoek met nieuw ingekomenen, kraambezoek bij geboorte, aandacht bij ziekte, een verjaardag van een
ouder lid, of een jubileum. Wie heeft hier hart voor en
is bereid er tijd voor te maken? Meld je bij mij of Linie
Welmer (tel. 362601).

Veertigdagentijd met de kinderen in de kerk.
Het project voor de Veertigdagentijd en Pasen 2012
van Kind-op-Zondag, dat we gebruiken in de kindernevendienst en in de kerk, heeft als thema: “Voor de
verandering.” Met de kinderen gaan we in deze periode nadenken over verandering.
In de wereld om ons heen zien we vaak dingen genoeg die we niet zouden willen. Wat voor dingen zijn
dat? En wat is er nodig om ze te veranderen? Op weg
naar Pasen zullen we ontdekken dat er echt iets kan
gebeuren: na een donkere nacht komt er een nieuwe
morgen, verdriet kan veranderen in vreugde. Daar kun
je zelf iets aan doen, maar je hoeft het niet alleen te
doen.
Op de zondagen van de veertigdagentijd staat steeds
een aspect van veranderen centraal. De rode draad
wordt gevormd door de figuur die steeds naar voren
komt in de kerk met de naam “De Veranderaar”: iemand die ons helpt om na te denken over wat we zouden willen veranderen en hoe we dat zouden kunnen
doen. Hij heeft steeds het Veranderboek bij zich met
tips en voorbeelden. De teksten uit Ezechiël, het Bijbelboek waaruit in deze weken gelezen wordt, krijgen
zo voor kinderen en volwassenen handen en voeten.
Voordat “De Veranderaar” naar voren komt zingen we
met de kinderen het Projectlied: “Voor de verandering.”
In de Kindernevendienst werken de kinderen het project verder uit. We wensen kinderen en volwassenen
een waardevolle 40 dagentijd toe.

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

GEEN GELUK
Een dag na de redactievergadering van het kerkblad
werd duidelijk hoe ernstig de situatie van prins Friso is.
Als het in mijn meditatie gaat over geluk hebben bij
een ongeluk, dan is daar bij hem geen sprake van. Zijn
3

maar ook een bedrag van minimaal € 500 aan
sponsorgeld heeft ingezameld. Dit jaar is het doel een
project in Addis Abeba in Ethiopië. Van het geld dat
wordt ingezameld kunnen kinderen naar school en
worden microkredieten verstrekt aan vrouwen, zodat
ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten.
Mijn bijdrage in het verzamelen van sponsorgeld was
het maken van een rozetje van frivolité. Deze heb ik
bevestigd op boekjes en doosjes. Voor € 5 zijn er bij
mij nog doosjes of boekjes te koop voor dit goede
doel. Tevens is de opbrengst van de sobere maaltijd,
georganiseerd door de ZWO-groep, bestemd voor het
project van de Pelgrimstocht in Ethiopië. Dus geniet
van de gezelligheid en doe tegelijk iets voor een ander.
Op het moment van schrijven van deze kopij hebt u mij
al gesponsord voor het bedrag van €450. Hartelijk
dank voor uw steun en met elkaar komen we er wel
om een mooie bijdrage te doen voor de mensen in
Ethiopië.
Van mijn pelgrimstocht zal ik vanaf 29 maart tot en met
1 april verslag doen via de website van onze kerk. U
kunt me dus een beetje volgen door de site te bezoeken. Ik hoop mooie foto’s te maken en teksten en gesprekken, die ik onderweg hoor of voer, met u te kunnen delen.
De pelgrimstocht is een mooie, verstilde voorbereiding
op de Stille Week, die begint op 2 april met de viering
van de vespers.
Wil je meer weten van de Pelgrimstocht, of misschien
wel zelf meedoen, kijk dan op:
www.vastenactie.nl/pelgrimstocht.

situatie treft de koninklijke familie en daarmee ook ons
als land. Velen laat het niet onverschillig. Mensen leven mee. Ook leden van het koninklijk huis kunnen
door een ongeluk worden getroffen. Wintersporters
staan opnieuw stil bij de risico’s van skiën. Hoe gering
de hoop op herstel ook is, we hopen toch dat de koninklijke familie in deze tijd steun en kracht mag ervaren vanuit de gemeenschap en van God. In deze zin
toonde ook de burgemeester van Lech zijn medeleven.
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid
Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl
WIJ GEDENKEN
Op 3 februari overleed Jan Hendrik Woestenenk onverwacht in het ziekenhuis te Enschede. Hij zou daar
nog worden geholpen vanwege verstopte bloedvaten,
maar een tweede hartinfarct in korte tijd doorkruiste dit
voornemen. Zijn vrouw Hanna Overmeen was amper
vijf maanden eerder gestorven ten gevolge van ziekte.
Samen hadden ze het goed gehad op de boerderij aan
de Larenseweg 12. Het melkvee had hij tot het laatst
aangehouden, omdat het hem een goede afleiding gaf
en hij er nog te zeer aan was gehecht. Hij stond positief in het leven, was betrokken en op de hoogte van
allerlei zaken. De oorlogstijd aan de Rietdijk (op
‘Reet’), zijn geboortegrond, en zijn jaren in militaire
dienst waren een geliefd onderwerp. Op jacht is hij 50
jaar met plezier meegegaan als klopper. Van de vakanties naar het buitenland heeft hij genoten. Het was
fijn dat hun dochter met haar gezin sinds eind jaren ’90
bij hen kwam wonen. ‘Waar liefde woont, gebiedt de
Heer de zegen’ (Psalm 133, O.B.). Zo mochten ze dat
ervaren, als gezin, als familie, in wel en wee. Op zijn
76 levensjaren zagen we bij alle verdriet in dankbaarheid terug tijdens een dienst in het uitvaartcentrum,
waarna de begrafenis volgde. MD

40 DAGEN TIJD.
De tijd van 40 dagen is weer begonnen. Een tijd van
voorbereiden op de dagen van Pasen. Het feest van
de opstanding en het feest van de toekomst van GOD
voor mensen.
Maar de weg er naar toe is nog lang en gaat niet over
rozen. Zoals het leven niet altijd over rozen gaat. En
dan nog, die bloemen hebben scherpe stekels, waaraan je je akelig kunt verwonden. Zo is het leven soms
ook.
We denken aan allen die weet hebben van de moeite
van het leven door ziekte, met aan het einde van het
traject van revalidatie een goed herstel, maar ook aan
allen bij wie het herstel van de ziekte niet meer mogelijk is en voor wie de weg soms zwaar is. Maar soms
levert zo’n situatie ook ontmoetingen en gesprekken
op, die niet graag gemist zouden worden. Is God dan
toch met zijn Geest nabij?
We denken ook aan allen die voelen dat hun lichaam
of geest minder kan met het klimmen der jaren. Hopelijk komt er rust en vertrouwen in God, die voor ons
zorgt en mensen geeft om, met liefde, te helpen.
We denken aan hen die, soms te vroeg, afscheid hebben moeten nemen van iemand waarmee ze een speciale band hadden, door het bloed of door de liefde.
Dat de tijd van 40 dagen mag laten zien, dat verdriet
en lijden er is en dat we daar niet alleen in staan, al wil
deze wereld ons graag anders doen geloven.
We denken ook aan allen die de crisis in de economie
aan den lijve ervaren omdat er geen of minder werk is

PELGRIMSTOCHT
Van 29 maart tot en met 1 april doe ik voor de tweede
keer mee met de Pelgrimstocht in Zuid-Limburg. De
pelgrimstocht is een bijzondere, spirituele sponsorwandeling. De tocht is bijzonder, omdat we 4 dagen
lang met een groep van ongeveer 100 deelnemers in
de heuvels van Zuid-Limburg en het aangrenzende
gebied van België en Duitsland van klooster naar
klooster lopen. Het is een spirituele vierdaagse, omdat
er onderweg telkens een bezoek gebracht kan worden
aan kerken en kapellen, omdat de wandelaars met elkaar praten over leven en geloven en omdat er in de
middag en de avond een programma wordt aangeboden waarin we stilstaan bij het geloof en bij mensen
die het minder hebben in deze wereld. Want de wandeling is ook een sponsortocht. Dit betekent dat iedere
deelnemer zich niet alleen heeft voorbereid om iedere
dag een afstand van 30 kilometer te kunnen afleggen,
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en niet voldoende geld om in de dagelijkse levensbehoefte te voorzien. Vaak is deze armoede verstopt
achter de voordeur. Fijn dat er instanties zoals de
Voedselbank zijn, die op een anonieme manier helpen.
En wat mooi dat wij de gelegenheid krijgen om met de
inzameling van producten een klein steentje bij te dragen.
Ik wens u en jou toe dat deze tijd van 40 dagen een
tijd van inkeer en verstilling mag zijn, waarin u en jij
rust kunt vinden om zo thuis te komen bij jezelf, bij
mensen en bij God.
Kom op 22 maart vanaf 17.30 uur mee-eten aan de
sobere maaltijd die door de ZWO groep is voorbereid.
De kosten zijn € 7,50 en zal deels besteed worden aan
de voettocht van mij.



Een hartelijke groet, in verbondenheid Ds. Elly Nordt.

Kerkenraad
Uit de kerkenraadsvergadering van 4 januari 2012.
 Opening door ds. Elly Nordt.
 Harm Linde neemt afscheid als voorzitter. Voorgesteld wordt Joke Doornhein als nieuwe voorzitter
te benoemen. De vergadering stemt hier mee in
met applaus. In het moderamen zitten nu: Joke
Doornhein, scriba Jan Haas (hij is bereid gevonden nog een jaar te blijven), ds. Dijkstra als assessor, Bé Hemeltjen als diaken, Annet van Vrouwerff
namens de kerkrentmeesters en Elly Nordt.
Elly overhandigt aan Joke de voorzittershamer en
wenst haar veel succes.
 Joke neemt het voorzitterschap van de vergadering over en spreekt haar dank uit voor het vertrouwen dat in haar gesteld is. Zij kan het voorzitterschap vorm geven in de wetenschap dat ze gesteund wordt door de andere kerkenraadsleden en
met de geest van God.
 Extra ingekomen stuk aan Moderamen, betreft een
idee voor het jeugdwerk, genaamd Holy Switch.
Dit is een muzikale theatervoorstelling met de titel
“Beloofd is beloofd”. Zes jongeren vertellen en zingen over levenservaringen en hun bezoek aan Israël en Palestina. Op zondag 12 februari is er een
try-out in Amersfoort. De theatervoorstelling kan
daarna geboekt worden voor b.v. een thema- of
gezinsdienst in de kerk. Meer informatie is te vinden op ww.holyswitch.nl.
 Gemeente grenzen. In overleg met de landelijke
kerk zijn de grenzen nu vastgesteld. Voor de gereformeerden die voorheen onder Goor vielen maar
feitelijk onder de kerkelijke gemeente Markelo, kan
nu ook vanuit de kerk van Markelo pastorale zorg
worden geboden omdat ze nu bij onze kerk zijn ingeschreven.
 Uit de jaarrekening 2010 komt een batig saldo
naar voren van € 950. Aangezien het doel van de
diaconie niet is om winst te maken, wordt van dit
saldo aan de volgende doelen gedoneerd: € 400
aan Hoorn in Afrika, € 200 aan Kika, € 200 aan de
Voedselbank.

Diaconie: De kerstpakketactie was geslaagd. Gezamenlijk met de diaconieën uit omliggende plaatsen zijn de pakketten ingepakt in de oude melkfabriek. De Gemeente Hof van Twente heeft voor de
bezorging van de pakketten gezorgd.
Rondvraag:
- Henk Eggink geeft aan dat hij geen voorzitter
van de Fancy Fair commissie meer kan zijn,
als hij geen kerkenraadslid meer is. Henk Jansen zal met Henk Eggink overleggen of hij de
organisatie over kan nemen.
- Henk Bolink maakt bekend dat de Kerketour van
het Brook Duo een groot succes was. In Markelo zijn in de twee kerkdiensten 660 mensen
geweest. De opbrengst van de collecte bedroeg € 2.070.
- Henk Jansen: Is er nog ruimte voor het kerkkoor
om in een kerkdienst te zingen? Een mogelijkheid zou zijn met Pinksteren, op 27 juni.

Kerkrentmeesters
OPBRENGST ACTIE KERKBALANS 2012
Op de inleveravond van de actie kerkbalans op donderdag 26 januari 2012 werd een groot deel van de
enveloppen met daarin de toezeggingen van vele gemeenteleden in het Dienstgebouw bezorgd. Ook werden nog enkele tassen met toezeggingen nabezorgd.
Nu de meeste toezeggingen binnen zijn, blijkt dat de
Protestantse gemeente Markelo, zoals het nu lijkt, op
ruim € 195.000 kan rekenen. De verwachting is dat het
streefbedrag van € 200.000 niet gehaald wordt. Desondanks is het kerkbestuur, mede gezien de mindere
economische omstandigheden, tevreden.
Wel zullen we ons de komende jaren moeten beraden
hoe we in de toekomst de begroting sluitend kunnen
krijgen.
Bij deze een woord van dank aan iedereen die heeft
bijgedragen en aan de meer dan 120 vrijwilligers die
aan de actie kerkbalans 2012 hebben meegeholpen.
De Kerkrentmeesters

Diaconie
De Twenteweek in het Roosevelthuis is van 17 – 24
maart. Dit is een vakantieweek voor mensen uit
Twente die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen.
Tijdens deze week worden er allerlei activiteiten
georganiseerd. Vanuit onze gemeente gaan er twee
personen naar toe. De collecte van 25 maart willen we
aan het organiseren van deze week bestemmen.
Actie Martinuskerk in Markelo helpt Voedselbank.
Na het goede resultaat tijdens de oogst-dankdienst wil
de diaconie naar aanleiding van Biddag voor het
Gewas weer een inzamelingsactie van producten
houden voor de Voedselbank.
Achter in dit kerkblad vindt U een folder met
informatie hierover.

5

08 maart 2012
22 maart 2012

Protestantse Vrouwen Dienst

klok maken
Pasen

Groetjes Janet en Hettie

UIT DE VOORJAARSVERGADERING
Na enkele weken echte winter konden we op 14 februari met ongeveer 30 dames het voorjaar inluiden/inzingen. Hierbij werden we geholpen door Thera
en Gerrit Lueks uit Lochem. Zij vertelden aardige verhaaltjes, deden sketches en droegen gedichten voor
uit eigen werk. Er was veel herkenning uit vroeger dagen, de tijd van toen. Vertellingen met een lach en met
een traan, van diepgaand tot vrolijk!
En wat is het dan fijn om met elkaar, onder begeleiding
van de “trekzak”, te kunnen zingen!
Het was een goede afsluiting van deze avond die met
een afscheid begon…...we moesten n.l. afscheid nemen van onze secretaresse Janny Linde. Na 8 jaar dit
werk te hebben gedaan, vond ze het tijd hiermee te
stoppen. Achter de geraniums zitten is er na dit afscheid niet bij….er zijn nog zó veel andere zaken die
haar tijd en aandacht vragen!

10 TOT 12 JAAR
(groep 7 en 8)
Waar:
Hoe laat
Onkosten:
Wanneer:
……..

08 maart 2012
Kleien
22 maart 2012

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

Pasen

Groetjes Madieke
ZONDAGSSCHOOL
Zondag 19 februari heeft de Zondagsschool
meegewerkt aan de gezinsdienst met als thema Durf
jij???
Er waren veel kinderen in de kerk en van hen werd
toch de nodige durf gevraagd. Want wie durft er op het
liturgisch centrum te gaan zitten waar alle mensen in
de kerk naar je zitten te kijken?? En dan moet je ook
nog vragen beantwoorden met zo’n microfoon onder je
neus zodat iedereen het hoort… nou, best eng hoor..
dat moet je wel durven…
Maar dat was nog niet alles. De preek ging over een
zieke man die graag naar Jezus wilde, maar dat ging
niet, want hij kon niet lopen. Er waren vier vrienden die
hem in een deken hebben gewikkeld en naar Jezus
hebben gedragen. Maar het was zo druk, ze konden
niet door de deur naar binnen. Dat kon toch niet !!!!
Ze zouden en moesten naar binnen en bedachten een
plan. Dan maar door het dak! Maar dat was best
gevaarlijk, zouden ze dat durven?
Ze maakten een groot gat en knoopten touwen aan de
deken waarin de man lag zodat ze hem langzaam naar
beneneden konden laten zakken en de zieke man
precies voor Jezus op de grond neer kwam. Hun
vertrouwen was zo groot, dat hadden ze dan toch
maar mooi met z’n allen gedurfd!

We vinden het jammer dat ze als secretaresse stopt,
maar zijn blij dat ze dit voor ons, de PVD, heeft willen
doen en vinden het ook heel fijn dat ze nog in onze
kring blijft meedraaien bij de zangavonden van Anholtskamp.
Met het aanbieden van het boekje “leven met seizoenen” van Phil Bosmans en een mooie plant hebben we
Janny van harte bedankt!
Vanuit de Prot. Vr. Dienst: heb zorg voor elkaar, met
elkaar en om elkaar het hele jaar.
De commissie PVD

Jeugd- en jongerenwerk

Er waren in de kerk ook enkele kinderen, die dit wel
durfden. Niet door het dak natuurlijk… dat zou veel te
gevaarlijk zijn. Gewoon iemand in een deken en vier
anderen droegen haar. Zo zie je maar weer dat
wanneer je vertrouwen hebt in anderen en in Jezus,
zoals de kinderen in de kerk en de vrienden in het
verhaal, je samen veel mooie dingen kunt bereiken.

6 TOT 10 JAAR
(groep 3 t/m 6)
Waar:
Hoe laat?
Onkosten:

Wanneer:
…..

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

Zondagsschool Markelo

hieronder
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een team van 4 personen zodat ieder eenmaal per 4
weken deze dienst heeft.
Nu zoeken we iemand om dit werk van Rob Nijland
over te nemen. Rob, bedankt dat je dit zo lang hebt
gedaan.
Lijkt het je wat? Laat het even weten aan Dirk v d Kolk
of Jeroen Noltus.

Algemeen
KOFFIEOCHTEND.
Op woensdag 21 maart a.s. is er de
koffieochtend van de Hervormde
Vrouwenvereniging in het dienstgebouw te Markelo.
Deze morgen zal Mevrouw Astrid Gouma, Protestants
Geestelijk verzorger, komen vertellen over palliatieve
zorg.
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer
kunnen genezen van hun ziekte. Het gaat om de zorg
in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk
ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze
mensen. Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg
genoemd, maar is veel breder.
Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te
realiseren.
Wij hopen veel informatie van haar te krijgen.
Opgave bij Leidy ter Haar, tel. 0547 361733.
Wij hopen deze morgen veel leden en dames die belangstelling hebben te mogen begroeten.

maart 2012
zo. 4
ma. 5
di. 6
wo. 7
do. 8
vr. 9
za. 10
zo. 11
ma. 12
di. 13
wo. 14

wo. 28
do. 29
vr. 30
za. 31

Valse profetessen
Schoonmaak
Wie gaat vrijuit?
Seksueel misbruik
Dienstvoorschriften
Sociale wetgeving
Natuur en genade
Heiligen redden je niet
Brandhout
Liefdevolle zorg
Schaamteloos gedrag
Kan een gevallen vrouw
Ezechiël 16:35-43
weer opstaan?
Onverkwikkelijke
Ezechiël 16:44-52
familiegeschiedenis
Ezechiël 16:53-63
Herstel
Ezechiël 17:1-10
Raadselachtige adelaars
Ezechiël 17:11-21
Woord houden
Ezechiël 17:22-24
Let op het twijgje
Deuteronomium 24:1-13
Leefregels
Deuteronomium 24:14–25:4 Tegen uitbuiting
Deuteronomium 25:5-19
Recht tegen het onrecht
Psalm 43
Hoop op God
Een
gewaarschuwd
Ezechiël 33:1-9
mens
Ezechiël 33:10-20
Afkeren of terugkeren
Horen is nog geen
Ezechiël 33:21-33
luisteren
Deuteronomium 26:1-11
Gaven
Deuteronomium 26:12-19
Kostbaar
Johannes 11:55-12:11
Kostbare gave
Johannes 12:12-19
Spannend feest

zo. 1

Psalm 24

ma. 2

Johannes 12:20-36

di. 3

Johannes 12:37-50

wo. 4

Ezechiël 34:1-16

do. 15

PAASBLOEMSTUKJE
Op dinsdag 27 maart gaan we een paasbloemstukje
maken bij de fam. ten Hove aan de Welmersweg 3.
Ieder lid van de H.V.V. kan ’s morgens van 9.30 uur of
’s middags vanaf 13.30 uur deelnemen aan het maken
van een bloemstukje. Opgave is mogelijk op de verenigingsavond of telefonisch bij Dini Izaks, tel. 0547
361811 of Alies ten Hove tel. 0547 363334.

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

PAASVIERING MET ROB FAVIER
Rob Favier is een Nederlandse zanger, entertainer,
liedjesschrijver en theoloog. Hij trok op zijn achttiende
al door Europa met een fulltime band. Hierna begon hij
aan de studie theologie, die hij met succes heeft afgerond. Favier is een veelzijdig artiest en treedt op tijdens uiteenlopende gelegenheden, van kleine bijeenkomsten tot grote congressen, van kerkdiensten tot
politieke debatten.
Programma’s worden vaak op maat gemaakt, waardoor zijn werk geschikt is voor mensen tussen de 15
en de 65 met uitlopers naar boven en beneden.
Vrijwel elke zondag verzorgt hij een kerkdienst of een
samenkomst waarin hij niet alleen voorgaat, maar ook
het muzikale gedeelte voor zijn rekening neemt. Het
zijn vrijwel altijd bijzondere diensten, zoals jeugd-,
opendeur-, theater- en trouwdiensten.
Ook ontbreekt de humor niet.
De avond wordt gehouden op donderdag 29 maart en
begint om 20.00 uur in het dienstgebouw.
Wij hopen weer vele dames op deze avond te mogen
begroeten.
Bestuur H.V.V.

zo. 25
ma. 26
di. 27

Ezechiël 13:17-23
Ezechiël 14:1-11
Deuteronomium 22:13-22
Deuteronomium 22:23–23:1
Deuteronomium 23:2-15
Deuteronomium 23:16-26
Psalm 19
Ezechiël 14:12-23
Ezechiël 15:1-8
Ezechiël 16:1-14
Ezechiël 16:15-34

april 2012
Koninklijke intocht
Een
donderslag
bij
heldere hemel?
Geloof in de Zoon en de
Vader
Wie is de goede herder?

BOEKEN
e
Ook de 2 boekenmarkt in het dienstgebouw was een
groot succes: ruim € 100 voor het interieur van de
kerk. Alle inbrengers van de boeken, maar uiteraard
ook de kopers. Bedankt!
Elke eerste donderdagmorgen van de maand van
9.30- 12.00 uur kunt u boeken kopen.
Iedereen hartelijk welkom en de koffie staat klaar.
De Boekencommissie

GELUIDSDIENST MARTINUSKERK
Elke zondag moet het geluid in de kerk geregeld worden en de kerkradio-PC worden gestart. Dit doen we in
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OPEN KERKDAGEN 2012
We zijn, na het succes van vorig jaar met de tentoonstelling van de trouwjurken, druk aan het brainstormen
voor dit jaar. Het ligt in de bedoeling om een tentoonstelling te maken van Achterglasschilderijen, die
vroeger gemaakt werden bij een huwelijk of huwelijksjubileum.
U kent ze vast nog wel, van die zwarte, met gekleurde
en of zilverpapieren letters erop. Ze hingen aan de
muur in “de grote keuken” (mooie kamer).
Misschien zijn deze
verhuisd naar de zolder of achter de
schuine kant.
Hebt u nog van die
schilderijen? Mogen
wij ze dan in de
maanden juli en augustus 2012 tentoonstellen in de kerk? Wilt
u een exemplaar beschikbaar stellen of
heeft u vragen, dan
kunt u bellen met één van de leden van de open kerk
commissie: ·Jacqueline Gootjes
362536
Diny Compagner
362140
Hermien Nijland
361952
Annie Oplaat
361301
Jo Jansen
364488
Gerry Berendsen
0573 221344
Wij hopen op vele reacties zodat we voor u en alle belangstellenden een mooie tentoonstelling kunnen samenstellen.
De open kerkcommissie

GIFTEN: 21 nov. 2011 t/m 31 dec. 2011.
CvK=College van kerkrentmeesters:
B. 20,00 / D.S. 10,00 / B-W. 10,00 / Kl.T. 50,00 / S.
25,00 / S-tP. 10,00 / M. 50,00 /
W. 25,00 / n.n. 10,00 / K-K. 10,00 / H-K. 20,00 / K-W.
20,00 / G.H.A. 10,00 /
KlO. 10,00 / n.n. 5,00 / S. 20,00 / R.S. 10,00 /
Verjaardagsfonds: F.K. 9,00 / G.S. 5,00 / H.S. 10,00 /
B-G. 10,00 / G.S. 10,00 / via div.acc.giro’s 60,00.
Diaconie:
Zending: P. 10,00
Fruitbakjes: div. 65,00.
Kalanders: div. 99,00
Bloemen: D-K. 10,00 / L-Z. 10,00 / M. 10,00 /
B.M. 10,00 / A.B. 5,00 / KlT. 10,00 /H.O. 12,50 /
P-K. 10,00 / H.N. 10,00 / K-W. 10,00 / M.P. 10,00 /
A.B. 10,00 / R-Z. 10,00 / n.n. 10,00 / n.n. 10,00 /
M.B. 5,00.
ZALENVERHUUR
Dienstgebouw
Vergaderingen / bijeenkomsten/
workshops
Aantal
5 tot 150 personen
Info
Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl
Waar?
Voor al uw

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 april 2012.
Inleveren kopij vóór donderdag 22 maart 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)

EVEN IETS MINDER, VOOR EEN ANDER

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

In de 40-dagentijd willen we helpen om de sloppenbewoners van Addis Abeba een toekomst te geven,
door deel te nemen aan een sobere maaltijd op donderdag 22 maart om 17.30 uur in de grote zaal van
het dienstgebouw. Van wat overblijft van de €7,50 die
gevraagd wordt voor deze maaltijd, krijgen mensen in
Ethiopië de kans om een zelfstandig bestaan op te
bouwen d.m.v. scholing of door een microkrediet.
Komt u ook meeëten?
Opgave kan op de intekenlijst achter in de Kerk of in
het dienstgebouw of telefonisch 0547 363890.

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
ING bank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327
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PALMPASEN – JEZUS KOMT OP EEN EZEL JERUZALEM BINNENRIJDEN
Om te kleuren
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