
1 
 

89
e

 jaargang, nr. 761 november 2012 

         Markelo’s Kerkblad 
 

Uitgave van de 

                     Protestantse gemeente Markelo 

             
    MARTINUSKERK                            Internet: www.pkn-markelo.nl 
 

MEDITATIE 
De maand die nu is aangebroken, november, staat in 
de kerk in het teken van danken en gedenken.  
We beginnen met de Dankdag voor Gewas en Arbeid 
op 7 november. Een dag midden in de eerste week 
van november even stilstaan bij het wonder van de 
schepping en het elk jaar opnieuw, als uit het niets 
van de zwarte aarde, opbloeien van de vruchten op de 
akker. In de herfst, de tijd van het afsterven van de 
planten in de natuur, staan we stil bij de dank voor alle 
goede gaven ontvangen uit Gods 
hand. Tenminste, dat proberen wij. 
Maar eigenlijk denken we veel meer 
dat het onze eigen arbeid en ons 
zwoegen en ploeteren en onze nieuwe 
technische middelen zijn die ervoor 
zorgen dat we leven in onze wel-
vaartsstaat. Voedsel komt voor velen 
niet uit de natuur, maar uit de super-
markt en de hoeveelheid kan niet op. 
Eerlijk gezegd danken we meer ons-
zelf en onze eigen inzet en arbeid dan 
God, die alle leven geborgen houdt in 
Zijn hand. 
Pas aan het einde van de maand no-
vember, op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, wanneer we stilstaan bij 
het sterven van de mensen uit onze 
gemeente, willen wij voorzichtig dan-
ken voor het leven uit Gods hand ont-
vangen en danken voor goede herin-
neringen in ons gedenken. Want het 
afscheid van iemand die je na staat en 
dierbaar is, raakt en doet beseffen dat we kwetsbare 
mensen zijn. Wij denken wel dat we het leven in de 
hand hebben, maar op momenten van overgang be-
seffen we dat dit niet zo is.  
Het oktobernummer van “Woord & Dienst” gaat in op 
het thema “Gedenken”.  
Een paar gedachten uit dit nummer wil ik hier met u 
delen: 
Gedenken van iemand van wie we afscheid hebben 
moeten nemen, gaat niet over wat hij of zij heeft ge-
daan, maar over wat hij of zij is geweest. Wie wij zijn 
gaat altijd uit boven wat wij kunnen. Maar de vraag 
naar dat - wie wij zijn - kan alleen gesteld worden door 
de ander! Zelfs als ik mijzelf afvraag wie ik ben, stel ik 
mij die vraag in het perspectief van de ander, de 
vreemde, die ik altijd voor mijzelf zal blijven.  
Gedenken van een mens in wie hij of zij is geweest, 
doet ieder met eigen gedachten en herinneringen, 

maar het is de ene, eigen naam van deze mens die 
genoemd wordt, waarmee iemand wordt herdacht. In 
woorden is het leven van een mens niet te vatten. 
Daarvoor is te veel verborgen. Ieder die afscheid 
neemt, bewaart een eigen deel aan herinneringen aan 
het unieke leven van de overledene. Het is alsof het 
leven van een mens zich heeft verdeeld over de men-
sen om hem of haar heen. Alsof ieder zijn aandeel in 
het gedenken zal dragen. En meer nog. Omdat ook de 
meest uitgebreide verzameling nabestaanden niet zou 

volstaan om de rijkdom van 
het unieke mensenleven te 
gedenken. Omdat de nabe-
staanden slechts een deel 
van die rijkdom kunnen be-
waren, wordt God aangeroe-
pen. God die, zo kun je zeg-
gen, de idee is van de grote 
gedenker: de Naam die alle 
namen omvat, de Schoot 
waaruit alle leven voortkomt 
om erin terug te keren en om 
daar uiteindelijk het vervulde 
leven in te trekken. 
Het is goed op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar 
de namen nog eenmaal te 
noemen. Wij noemen de na-
men om zelf niet te vergeten. 
En wij verbinden de namen 
van onze gemeenteleden 
met de Eeuwige.  
Wij maken die verbinding. 

Van Gods kant is die verbinding er al. Alleen wij heb-
ben woorden, beelden en rituelen nodig om dat te be-
leven en in onze herinnering te bevestigen. God heeft 
dit niet nodig. Hij kende ons al voordat wij het levens-
licht zagen. Hij bewaart ons over menselijke grenzen 
heen. Hij gedenkt voor eeuwig dat Hij zich met men-
sen verbonden heeft. Als Hij vergeet, dan zijn dat niet 
de namen van zijn kinderen, maar hun donkere kan-
ten: zijn barmhartigheid laat niet toe die in zijn herin-
nering te bewaren.  
Hij kent ons in wie wij zijn, want zijn Naam is: Hij die 
is, Hij die was en Hij die komen zal. 

Ds. Elly Nordt  
 

Inzameling voor voedselbank 
 10 november in dienstgebouw van 10-14 uur  

of 11 november in de kerk 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 4 nov. Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt. 
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds  
11.30 uur  Ds. Elly Nordt dienst i.s.m. Ichtusschool  
Eindcollecte: Cvk / Actie Schoenendoos 
 
Woensdag 7 nov. Brookschole Dankdienst 
20.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Collecte: Diaconie en CvK 
 
Donderdag 8 nov. Anholtskamp H. Avondmaal 
16.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 11 nov. Martinuskerk Oogstdienst 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Fruitbakjes 
 
Zondag 18 nov. Martinuskerk Doopdienst 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: Diaconie / PKN-JOP 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag 25 nov. Martinuskerk Gedachtenisdienst 
10.00 uur  Ds. Elly Nordt / ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Kerkradio 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Vrijdag 30 nov. Anholtskamp Zangavond 
19.00 uur  Ds. Elly Nordt  
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 2 dec. Martinuskerk 1

e
 Advent 

10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds 
 
Zondag 9 dec. Martinuskerk 2

e
 Advent 

10.00 uur  Ds. R. Vedders-Dekker  
Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Oogstdienst: Deze vindt plaats op zondag 11 no-
vember in de Martinuskerk. Met de zondagsschool 
en diaconie samen wordt een dienst voorbereid ter 
gelegenheid van dankdag, de actie voor de voed-
selbank en de bezorging van fruitbakjes bij ouderen 
en zieken.  
 
Dankdag viering: Met het pastoraal team uit Brook is 
de dankdagviering op 7 november om 20.00 uur in de 
Brookschole voorbereid. Vooraf beginnen we, zoals 
gebruikelijk, met koffie of thee en iets erbij (een goed 
gesprek?). In de dienst willen we zingen, bidden en uit 
de Bijbel lezen om onze dank over alle leven in de na-
tuur en van onszelf aan God voor te leggen. Er is een 
meditatie en Marietje Kranenberg zal een zelfgemaakt 
gedicht voordragen. Met een kop koffie of thee sluiten 
we de avond af. Alle gemeenteleden uit de hele ge-
meente zijn uitgenodigd voor deze dienst op Dankdag 
2012. 

Doopdienst: De doop zal aan een aantal kinderen uit 
onze gemeente bediend worden in de dienst op 18 
november om 10 uur in de Martinuskerk. Aanmelden 
voor deze doopdienst is nog mogelijk tijdens de doop-
zitting op 6 november om 20 uur in het Dienstgebouw. 
Mocht deze datum jullie in het vorige kerkblad zijn 
ontgaan en is dit kerkblad te laat bezorgd, maar willen 
jullie jullie kind op 18 november toch laten dopen, 
neem dan contact op met ds. Elly Nordt tel. 388892 of 
nordt57@hetnet.nl. Samen willen we er een mooie en 
feestelijke dienst van maken. De hele gemeente is uit-
genodigd om het opnemen van de dopelingen in het 
midden van de gemeente mee te maken en als blijk 
van welkom en mee-blij-zijn aanwezig te zijn. 
 
Gedachtenisdienst: Laatste zondag van het kerkelijk 
jaar is op 25 november. 
Op de zondag voor Advent herdenken we de gemeen-
teleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvie-
len door de dood en van wie uit het midden van de 
gemeente afscheid is genomen. De families van deze 
overledenen krijgen een persoonlijke uitnodiging. In de 
dienst van gedachtenis, na de preek, zal één naaste 
van de overledene gevraagd worden naar voren te 
komen en bij het noemen van de naam een kaarsje 
aan te steken aan de paaskaars. Na afloop van de 
dienst kunt u het kaarsje mee naar huis nemen als 
herinnering aan uw dierbare en aan dit moment van 
de naam noemen in het midden van de gemeente 
voor God en voor elkaar. Na de dienst willen we in het 
Dienstgebouw elkaar ontmoeten en napraten onder 
het genot van een kop koffie of thee. 
 
Zangavond Anholtskamp: op 30 november 
Lekker samen zingen, een meditatie en een verhaal of 
gedicht horen en ook nog samen koffie drinken? Kom 
dan naar de zangavond in de Anholtskamp. Bestemd 
voor bewoners en andere belangstellenden van hier-
voor genoemde zaken. In november vindt de zang-
avond plaats op vrijdag 30 november vanaf 19 uur in 
de grote zaal van de Anholtskamp. Voorganger is ds. 
Elly Nordt en de verdere bijdrage is nog een verras-
sing. Welkom. Voor vervoer nu het weer donker is, 
kunt u contact opnemen met Jenny Wibbelink. 
 
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar.  
 
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 basis-
school zitten zijn vanzelfsprekend welkom! 
 
JEUGDKERK 
Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 
12 - 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 
11 uur.  
 

mailto:nordt57@hetnet.nl
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VERVOER 
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen 
met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op 
zaterdagmiddag).  
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 361908. 
 
HUISKAMER VAN DE KERK 
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor 
ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee.  
De koster en de aanwezige gastvrouwen heten u ook 
dit nieuwe seizoen weer van harte welkom.  
 
AGENDA 
Woensdag 7 november: Mannenclub in het dienst-
gebouw, aanvang 10.00 uur. 
 
Donderdag 15 november 20:00 uur: gemeenteavond.  
Dan wordt u, als gemeentelid, uitgenodigd op de ge-
meenteavond. 
Deze informatieavond vindt 1x per jaar plaats. Naast 
info is er volop gelegenheid tot vragen stellen en  sa-
men te praten over het reilen en zeilen in kerkenwerk. 
Nieuwe ideeën, suggesties,  tips zijn van harte wel-
kom. Ook zal ds. Dijkstra een kort verslag doen van 
zijn studieverlof, afgelopen voorjaar. 
We rekenen op veel meedenkende mensen en daar-
door een welbestede avond en hopen tegen tienen de 
samenkomst te besluiten. 
 
Donderdag 15 november: De volgende gezamenlijke 
maaltijd staat in de agenda voor donderdag 15 no-
vember om 18:00 uur in de huiskamer van het 
Dienstgebouw. U en jullie worden allen voor deze 
maaltijd uitgenodigd. Laat even weten aan Jeroen of 
je mee wilt eten en of je eventueel een dieet volgt. 
Nog niet eerder geweest? Deze avond is een goede 
gelegenheid om voor de eerste keer te komen kijken 
en vervolgens in het Dienstgebouw te blijven voor de 
gemeenteavond. 
 
17 november: “Beloofd is beloofd?!” in Hengelo (O) 
Een muzikale theatervoorstelling over de mensen in 
Israël en de Palestijnse gebieden. 
Een aantal kerkenraadsleden is in februari naar 
Amersfoort geweest om het optreden van Holy Bridge 
“Beloofd is beloofd?!” te zien. Dit is een optreden van 
een groep jongeren over een reis naar Israël en de 
Palestijnse gebieden. In dit stuk werd telkens geswit-
ched tussen de ene en de andere positie. Het verhaal 
was zo pakkend en aansprekend, dat de kerkenraad 
deze voorstelling graag naar Markelo wilde halen. An-
deren waren ook enthousiast en waren ons voor. Het 
naar Markelo laten komen van deze groep jongeren 
lukt dus niet. Maar, het is wel gelukt ze naar Hengelo 
te halen. Op zaterdag 17 november om 20.00 uur 
wordt de voorstelling gehouden in de Bethelkerk aan 
het Berfloplein in Hengelo. Er is plaats genoeg, dus 
iedereen die belangstelling heeft, kan naar Hengelo 
om dit werkstuk van jonge mensen te bekijken en tij-
dens de koffie mee te doen met de nabespreking over 

dit indrukwekkende stuk. Informatie vooraf vind je op 
www.pkn-hengelo.nl en op www.holyswitch.nl.  
 
19 november: De catechese groep komt weer bij el-
kaar op maandag 19 november om 20.15 uur. 
 
22 november: Gespreksgroep Rondom de Zon-
neweg, aanvang: 20.15 uur, locatie: Zonneweg 22. 
Thema: “As it is in heaven”. Deze titel slaat op een 
pas vertoonde film in het Beaufort, maar de woor-
den komen ook in het Onze Vader voor. 
26 november: Vervolg van het gesprek over het 
jeugdwerk in de gemeente vindt plaats op maandag 
26 november. 
 
1 december: “Eat together” (samen eten) 
Met de mensen die zich bezighouden met het Jeugd-
werk hebben we de afgelopen maanden gesprekken 
gevoerd. Ook met mensen uit omliggende gemeenten 
denken we na over het bereiken van mensen van alle 
leeftijden binnen de gemeente. Het accent ligt op de 
groep die we bijna niet zien, de twintigers, dertigers en 
veertigers. Van hen horen we wel dat de kerkgang op 
zondagmorgen niet zo past in het wensenpakket. 
WE ZOUDEN SAMEN IETS MOETEN DOEN. 

 
Een groep twintigers en dertigers in Nederland heb-
ben nu een idee / droom: op zaterdag 1 december op 
zoveel mogelijk plaatsen maaltijden organiseren.  
Door mensen zelf en gewoon thuis. Dus geloven en 
kerk zijn door iets te doen, namelijk een maaltijd be-
reiden en mensen van de kerk uitnodigen om samen 
te eten. Of samen een maaltijd bereiden en samen 
eten. 
Eten brengt mensen samen. Hoe zou het zijn als 
christenen uit de volle breedte van de kerk, jong en 
oud, arm en rijk, eens gezamenlijk aan tafel komen. 
Gewoon, elkaar zien om wie je bent. Nieuw is het ei-
genlijk niet, want Jezus zat aan met zijn leerlingen en 
mensen van allerlei slag die Hij onderweg tegenkwam: 
niet om gediend te worden, maar om te dienen, om 
samen iets te beleven, elkaar te ontmoeten en zo te 
leren van elkaar. 
Als kerk in Markelo willen wij dit initiatief ondersteunen 
door ook in onze gemeente mee te doen en jullie en u 
oproepen een maaltijd te organiseren. Nieuwsgierig? 
Kijk op www.eenmaaranders.nl en klik op: eet mee 
over het project “Eat together”. 
Mogen wij jullie in de komende tijd benaderen om dit 
project vorm te geven? Laat het weten aan de kerken-
raad of de predikanten. 
 

http://www.pkn-hengelo.nl/
http://www.holyswitch.nl/
http://www.eenmaaranders.nl/
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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 
 
CONTACTPERSOON 
Zoals mevr. Overbeek van de Loosboersstraat 13 dat 
al doet in het begin van de Tolweg en de Holterweg, is 
ook mevr. de Joode-Kloek van de Tolweg 54 begon-
nen met bezoekwerk als contactpersoon. Zij neemt de 
buurt op zich van de Lammertinkweg, Tolweg (vanaf 
nr. 27/34) en Wiemerinkweg. Bij verjaardagen vanaf 
77 jaar, of ziekte, is zij - mits het bekend is - aan huis 
te verwachten. Het verschil met een pastorale mede-
werker zit hem er in, dat ze niet het maandelijkse 
overleg van het pastorale team hoeven bij te wonen. 
Ook gaan ze niet mee met de predikant bij een uit-
vaartdienst. Terwijl een pastorale medewerker in een 
kerkdienst aan de gemeente wordt voorgesteld, ge-
beurt dat hier niet. Toch wordt er wel verwacht dat al-
les wat vertrouwelijk is geheim blijft. We hopen dat 
haar bijdrage een goede aanvulling is op het pastorale 
werk en wensen haar Gods zegen toe.  
 
OP WEG NAAR KERST 
Van maandag 10 tot en met zondag 16 december 
neem ik een vrije week op. Ds. Elly Nordt neemt zo 
nodig voor mij waar. De voorbereidingen op kerst 
zijn dan al in volle gang. Intussen zie ik op het mo-
ment van schrijven twee jonge dames in het roze 
(?) gekleed aan de overkant van de straat lopen. 
Belangeloos op pad voor een klus in het kader van 
“Serious Request”? Met de opbrengst daarvan wil-
len ze de sterfte onder baby’s terugdringen. Eerder 
dit jaar waren Markeloërs op de fiets in touw voor 
de bestrijding van kanker. Een wereld waar het be-
ter is, daar horen we van met kerst, maar met de 
vertolking van die boodschap hoeven we niet te 
wachten tot het zover is. Lof voor allen, die er in het 
groot of in het klein al mee bezig zijn. Opvallend of 
meer in stilte.  
 
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 

 
IN MEMORIAM 

Beetje bij beetje moest je ons verlaten. 
Wij konden niet meer met je praten. 
Die blik, die stilte deed vaak zeer. 
De moeder van vroeger was je niet meer. 
Maar nu je voorgoed bent heengegaan. 
Zeggen we “bedankt” voor alles wat je hebt ge-
daan. 

Met deze mooie woorden hebben de kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen van Geertruida Johanna Belt-
man - Aanstoot ons laten weten dat op 5 oktober 2012 
een einde kwam aan het leven van hun moeder, oma 
en oud-oma. 
In een groot gezin op de Borkeld kwam Trui 89 jaar 
geleden ter wereld. Al op 13-jarige leeftijd ging ze het 
huis uit om te werken. Haar ouderlijk huis verliet ze 
dus jong, maar wel had ze haar geloof en de liederen 
over God en Jezus van haar moeder geleerd. Dit heeft 
ze haar hele leven meegenomen, tot we in de laatste 
week samen konden zingen: “Veilig in Jezus’ armen”. 
Met haar huwelijk kwam Trui aan de Stokkumerweg te 
wonen. De kinderen werden geboren en het leven van 
zorgen en werken ging voor Trui voort. De ziekte en 
het overlijden van haar man in 1978 heeft haar veel 
zorgen gegeven. Maar de kinderen waren altijd in de 
buurt om voor te zorgen en zorg van te ontvangen. 
Trui was een goede vrouw, die hield van gezelligheid, 
samen koffie drinken met iets lekkers en een praatje. 
De band met de familie was hecht en intens. Dat 
moeder 2 jaar geleden niet meer naast Arie en Hannie 
kon wonen, was zwaar. Maar op de Hoch in Anholts-
kamp had ze een goede plek en altijd bezoek van de 
kinderen. Het afscheid van moeder doet pijn, maar we 
mogen Trui veilig weten in de armen van de Heer. Zo 
namen wij afscheid van haar in de Aula op 9 oktober 
en legden haar lichaam in de aarde bij haar man op 
de Algemene Begraafplaats. 
Voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen bidden 
wij om troost en dat de dierbare herinneringen aan 
moeder en oma blijven. 
 
Sinds 1 september 2012 hebben predikanten de plicht 
om deel te nemen aan cursussen in het teken van de 
permanente educatie. 
Op 30 oktober en 27 november zal ik naar de VU in 
Amsterdam gaan om een opleiding te volgen. In 
“Woord & Dienst” van oktober 2012 staat de cursus 
waar ik een deel van volg beschreven: 
Alom klinkt er een roep om inhoud. In de kerk, aan de 
theologische faculteit en breed in de samenleving. 
Juist nu, nu de kerk tot in de marge is teruggedron-
gen, wordt de vraag naar wat kerk is en waar zij voor 
staat urgent. De Nieuwe Bijbelschool wil een platform 
zijn waar de urgente vragen van vandaag worden be-
trokken op een opnieuw leren lezen van de oerteksten 
van Tenach (Wet van Mozes, Profeten en geschriften) 
en Evangelie. Een plaats om met elkaar weer opnieuw 
de Bijbelse woord-wereld te ontdekken in de verwach-
ting dat het in die Bijbelse verhalen nog wel eens over 
onze vragen zou kunnen gaan. De Protestantse Theo-
logische Universiteit leerstoel Miskotte/Breukelman, 
waarop dr. Rinse Reeling Brouwer benoemd is, is ver-
bonden aan De Nieuwe Bijbelschool. 
Ik ben benieuwd wat het inhoudt en wat eruit komt. 
Eerst ben ik druk aan het inlezen en studeren. Inte-
ressant is het wel en ik hoop dat ik er in het werk in de 
gemeente en voor de preek iets mee kan. Deze cur-
sus is niet vrijwillig, al kan er wel uit een aantal aan-
biedingen gekozen worden. Het betekent ook dat het 
ingepast moet worden binnen alle werkzaamheden die 
zich aandienen. 

mailto:martends@online.nl
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Want, er is genoeg te doen in deze periode. Met de 
leiding van de Zondagsschool en de Kinderneven-
dienst zijn we gestart met het uitzoeken en voorberei-
den van het Adventsproject 2012. Gesprekken met ko-
ren en muzikanten over hun bijdragen in de diensten 
van Kerst zijn in volle gang. Verder zijn er een aantal 
bijzondere diensten in voorbereiding en wordt er volop 
vergaderd, zowel in de avonden als overdag. Daar-
naast proberen we met elkaar ook iets te doen aan 
vorming en toerusting, zoals de avond over het  
“Ietsisme”: In het nieuwe jaar zal deze avond een ver-
volg krijgen met een ander onderwerp, misschien iets 
uit de cursus over Miskotte. 
In al deze drukte weet ik dat er mensen zijn die nu al 
opzien tegen de lange, donkere dagen. Dagen die 
licht en lang en gezellig zouden moeten zijn. Maar dat 
voor hen waarschijnlijk niet zullen zijn vanwege ziekte, 
verdriet, eenzaamheid en pijn.  
Jezus wil voor ons het Licht der wereld zijn. Laten we 
proberen het in Zijn naam een beetje lichter te maken 
voor elkaar. Misschien lukt het dan om samen uit te 
kijken naar de dagen van Advent en Kerst. 
 

Ds. Elly Nordt 
 

Kerkenraad 

 
Uit de kerkenraadsvergadering van september. 
De voorzitter opent met Marcus 8: 22-26 en vraagt wat 
hierin opvalt. Antwoord: leren kijken en willen zien, 
omdat je vaak niet in één oogopslag alles ziet. 
   
Jeugd- en jongerenwerk 
Jan Haas en Joke Doornhein hebben het overleg bij-
gewoond met de regiogemeenten (totaal doen 11 ge-
meenten mee) over hoe wij meer jeugd bij de kerk 
kunnen betrekken. In de vorige kerkenraadsvergade-
ring werd op dit punt actie gevraagd. Het wordt een 
traject van 2 jaar. Het doel is om als kerk meer naar 
buiten te treden.  
 
Wat verder besproken werd: 

 Om in contact te komen met de groep van 25-50 
jaar (jongvolwassenen) wordt aan een aantal 
mensen uit onze gemeente gevraagd om een in-
terview af te nemen met deze groep. 

 De stageplaats is nog steeds niet opgevuld. In fe-
bruari kan opnieuw een advertentie geplaatst wor-
den. 

 Ichthusschool: gezinsdienst op 4 november a.s.  
 
Kerkenraadsdag  
Besloten wordt een teambuilding in besloten kring te 
houden in het voorjaar van 2013.  
De verbouwing van het liturgisch centrum  loopt achter 
op het schema. 
Er is een kaart gestuurd naar de familie van ds. Boon-
stra i.v.m. het overlijden van deze oud predikant van 
Markelo. 

 
 
 

De  WENSBOOM van de Startdag 
 

 
Zondagsschool in kerk laten beginnen.                            

Jeugd een eigen website. 
           Gods liefde zichtbaar maken naar anderen.                     
Bijbelstudie. 

Meer deelname aan jeugdkerk . 
Meer verbondenheid.                                                        

Eten voor alle mensen dichtbij en veraf. 
               Onder kerkgangers meer eenheid 

      Vaker korte uitleg van een preek 
Geluk, gezondheid, Gods zegen 

Wees tevreden 
                                        Orgelconcert 

Meer kerkenraadsleden 
      Samen met de kinderen in de kerk 

Samen geloof leren van elkaar 
Er met elkaar de schouders onder zetten 

                                       
Zo maar enkele wensen, verlangens, aandachtspun-
ten die aan de wensboom werden gebonden in de 
startdienst van 23 september.  
Véél om over na te denken, over te praten en aan 
te werken…..met elkaar! 
En ….hulp werd ook geboden:  
Een fotografe (doopdiensten e.d.), klusjesman (altijd 
welkom), meewerken aan bijbelstudiegroep (kan nog 
meer bij), een luisterend oor (nooit teveel).  
Zo was er ook een vraag: wie wil met mij 1x per week 
een flinke fietstocht maken? 
Fijn, dat er zoveel reactie was, op allerlei gebied!  
Wordt vervolgd……, staat in het vorige kerkblad te le-
zen. Daar willen we graag gehoor aan geven.  
Achterin de kerk komt / is een mogelijkheid om wen-
sen, verlangens, ideeën, hulp i.v.m. kerkenwerk ken-
baar te maken.  
Ook staan we open voor commentaar, kritiek, vraag 
en aanbod. Dit graag met tel.nr en / of naam om te 
kunnen reageren.  
Er zijn voor elkaar, in woord en daad. Met een har-
tenwens uit de boom, hopen we op een mooi, goed, 
vruchtbaar en gezegend jaar met Gods kracht. 
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Diaconie 

 
Fruitbakjes.  
Op zondag 11 november hopen we de oogstdienst te 
vieren. Ook dit jaar zullen we na afloop van de dienst 
fruitbakjes bezorgen bij gemeenteleden. Het is een 
gebaar van de kerk aan ouderen (boven 80 jaar), zie- 
ken en gehandicapten. Ieder jaar worden wij bij het 
bezorgen ondersteund door vele vrijwilligers. Ook dit 
jaar willen wij weer graag een beroep op u doen.  
 
Voedselbankactie 
Op 10 november kunt u van 10-14 uur en op zondag-
morgen 11 november uw voedselpakket voor de 
voedselbank inleveren. 
 
Collecten. De eindcollecte van de oogstdankdienst op 
11 november zal de diaconie bestemmen voor de 
fruitbakjes.  
Op 18 november, de doopdienst, zal de diaconie de 
eindcollecte bestemmen voor het JOP van de PKN. 
JOP ondersteunt kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke 
gemeentes in Nederland. In het bijzonder jeugdleiders 
en coaches die werken met kinderen en jongeren. 
Hierdoor stimuleren wij kinderen en jongeren om bezig 
te zijn met geloven: met God, met de ander en de we-
reld om hen heen. Om zelf te ontdekken wat ze daar-
van vinden en ermee kunnen. 
Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te 
wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doe- 
len, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 
3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming. 
 

 
 

Algemeen 
 
CRISISTIJD 
 
Op donderdag 29 november a.s. 
ontvangen wij op onze vereni-
gingsavond in het Dienstgebouw 
van de Martinuskerk in Markelo de 

heren Paul Tijssen en Stephan Wust. Een avond die 
een nieuwe kijk op de crisis zal geven. 
De crisisdokters (Paul en Stephan),  beiden gepokt en 
gemazeld in het geven van trainingen en acteren, ge-
ven een levendige en humoristische kijk op de crisis 
waar we met z’n allen inzitten. 
De naam crisisdokters zegt al genoeg: dokters die ons 
van het crisisvirus gaan genezen?  

Is het echt nodig om zo somber over alles te zijn? 
Of zijn er toch nog lichtpuntjes te zien? 
De crisisdokters zullen hier een antwoord op ge-
ven……maar dan wel op hun eigen manier. 
Paul Tijssen komt uit Markelo en Stephan Wust uit 
Zutphen. 
Het belooft een bijzondere avond te worden. 
 
OUDERENMIDDAG 
Op donderdag 22 november nodigt de Hervormde 
Vrouwenvereniging alle ouderen van Markelo uit voor 
een gezellige middag in de Koekoekszaal van de An-
holtskamp. We beginnen om 14.00 uur. 
Mevrouw Mieny Tuten van zuivelboerderij de Knapen-
velder uit Raalte zal ons wat vertellen over het maken 
van karnemelk, fruitdrank, alle soorten yoghurt, vla, 
hangop en in de zomer kruudmoes van hun eigen 
melk. Hiervan kunt u ook enkele producten proeven. 
U bent allen van harte welkom. 
Heeft u geen vervoer en u wilt toch graag komen, 
bel dan naar: 
Mevr. Leidy ter Haar, telefoon 0547 361733. 
 
WANDELEN 
Onze jaarlijkse wandeling is op woensdag 7 novem-
ber.  

Hervormde Vrouwen Vereniging Markelo 
 

 
     november 2012  

zo. 4  
Judit 15:14–16:17 
Psalm 20 

Overwinningslied 

ma. 5  
Judit 16:18-25 
2 Kronieken 32:24-33 

Vrede 

di. 6  
Handelingen 15:36–
16:10 

Wie gaat er mee? 

wo. 7  Handelingen 16:11-24 Gevangen 

do. 8  Handelingen 16:25-40 Bevrijd 

vr. 9  Handelingen 17:1-15 Schriftbewijs 

za. 10  Handelingen 17:16-34 Nieuwsgierigheid 

zo. 11  Handelingen 18:1-11 Stof tot nadenken 

ma. 12  Handelingen 18:12-22 Het werk gaat door 

di. 13  Marcus 11:1-11 Palmpasen 

wo. 14  Marcus 11:12-26 
Het gaat om de 
vruchten 

do. 15  Marcus 11:27–12:12 Vragen en antwoorden 

vr. 16  Marcus 12:13-27 Gods kracht onderschat 

za. 17  Marcus 12:28-34 Het belangrijkste gebod 

zo. 18  Marcus 12:35–44 Schijn en werkelijkheid 

ma. 19  
2 Tessalonicenzen 1:1-
12 

Trouw 

di. 20  
2 Tessalonicenzen 2:1-
12 

Satans werk 

wo. 21  
2 Tessalonicenzen 2:13-
17 

Bemoediging 

do. 22  Openbaring 1:1-9 Vrede van a tot z 

vr. 23  Openbaring 1:10-20 Visioen op zondag.  

za. 24  Marcus 13:1-13 Weeën 

zo. 25  Marcus 13:14-23 Wees gewaarschuwd 

ma. 26  Marcus 13:24-37 Wees waakzaam 

di. 27  Openbaring 2:1-7 Terug naar de bron 
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wo. 28  Openbaring 2:8-11 
Door de verdrukking 
heen 

do. 29  Openbaring 2:12-17 Goede naam 

vr. 30  Openbaring 2:18-29 
Sterkte / zwakte 
analyse 

 december 2012  

za. 1  Openbaring 3:1-6 Schone schijn 

zo. 2  
Openbaring 3:7-13 Weinig invloed, grote 

kracht 

ma. 3  Openbaring 3:14-22 Lauwheid 

di. 4  2Tessalonicenzen 3:1-5 Bid ... 

wo. 5  2Tessalonicenzen 3:6-18 ... en werk 

 
MARKELO’S KERKKOOR 
De repetities zijn weer in volle gang, we zijn al voor de 
kerst bezig. Dit jaar verlenen we medewerking op de 
1e kerstdag in de dienst van 10.00 uur in de Martinus-
kerk.. 
Op zondag 4 november zingen we in de eredienst in 
de Herv. Kerk in Diepenheim (aanvang 10.00 uur). 
Voorganger in de dienst is  ds. Wiersma uit Hengelo. 
De jaarlijkse donateursgelden zijn of worden binnen-
kort van U gevraagd door onze leden, hiervoor alvast  
onze dank.  
De heer H. Daggert verzorgt al jaren de donateursgel-
den en administratie. Wilt U ons koor steunen dan is 
een donatie welkom. 
(tel.nr. 0547 362706). 

 
Het Kerkkoor groet U allen. 

 
BOEKEN 
Iedere eerste donderdag van de maand is er boeken-
verkoop in het dienstgebouw van 9.30 uur-12.00 uur. 
Medewerkers in november zijn: Janny Dondertman en 
Diny Compagner.  
In december Femy Keppels en Riet Straalman.  
In januari 2013 Tally v.d.Zwaag en Harm Linde. 
In februari Rob Haensel en Riet Straalman. 
Boeken inbrengen kan altijd bij koster Jeroen. 

De boekencommissie 
 
Vrijwilligersbijeenkomst in het Kakelhonk! 
Zaterdagmiddag, 29 september, was het zo ver……. 
Bijna 60 vrijwilligers kwamen op de uitnodiging af!  
Van tevoren is er héél wat gekeken op buienradar. 
Trekt de regen langs, zou de zon toch nog komen? 
Het werd ’s middags zó mooi dat we de koffie / thee 
zelfs buiten genuttigd hebben. 
Om half 5 kon de eerste groep beginnen met kloot-
schieten. Daarna volgden er nog 4. Nou, er is flink ge-
schoten! De ballen gingen alle kanten op. De greppels 
in, de struiken in en zelfs hoog in de lucht! Iedereen 
kwam ongeschonden, opgefrist en enthousiast terug. 
Voor sommigen was het een teleurstelling, dat ze de 
eerste prijs niet hadden gewonnen maar er was een 
troostprijs……bellenblazers. De stemming zat er goed 
in en het Kakelhonk ( de Bovenberg ) deed haar naam 
eer aan! Tijdens een drankje werd even stil gestaan bij 
ál het vrijwilligerswerk. Enkele mogelijkheden die er 
zijn om je in te zetten voor kerkenwerk: redactie kerk-
blad, koffieschenken, klusgroep, fancy-fair, boeken-
verkoop, verjaardagskaarten, leiding van jeugd / jon-

gerensamenkomsten en nog veel meer.(Doe je nog 
niet mee en je wilt wel iets, meld je aan…..voor elk 
wat wils.) 
Inmiddels begonnen de magen te knorren en was het 
wachten op de Chinees. Die verzorgde een heerlijke 
warme rijst / bami tafel. Om een uur of negen kon ie-
der, na een geslaagde dag, weer verzadigd en vol-

daan naar huis.  
 
CSURGÓ Amaryllisbollen verkoop 
In het vorige kerkblad heeft u al kunnen lezen dat 

de Csurgό-commissie weer amaryllisbollen gaat 
verkopen. De verkoop zal zijn op zaterdag 17 no-
vember vanaf 9.30 uur: mooie, dikke amaryllisbol-
len (rood) in pot voor maar €4,50 ( 3 voor €12,50).  
Volgend jaar zal er ter gelegenheid van 25 jaar 

vriendschap/uitwisseling met de gemeente Csurgό 
in Hongarije weer een uitwisseling zijn. Deze zal 

naar verwachting plaatsvinden in Csurgó aan het 
begin van de schoolvakantie: begin juli 2013. Met 
de opbrengst van de verkoop van de amaryllisbol-
len willen we niet alleen een geschenk kopen, maar 
ook benodigde materialen voor hun kerkenwerk. Bij 
een vorig bezoek zijn bijvoorbeeld flanellen platen 
meegenomen ten behoeve van hun zondagsschool. 
De actie is verder bedoeld om een toekomstig te-
genbezoek te kunnen bekostigen in de vorm van 
een dagprogramma.  
Wanneer u belangstelling heeft voor de amaryllis-
bollen adviseren wij u deze te bestellen. Wij kunnen 
namelijk niet garanderen dat we met de huis-aan-
huis verkoop ook bij u aan de deur komen. De inte-
kenlijsten voor het bestellen van de bloembollen 
liggen in het dienstgebouw en achterin de kerk. Be-
stellen is ook mogelijk via telefoon/sms en e-mail: 
Jorit Zandvoort tel: 06-53724311 of   
jorit_z@hotmail.com. 
Lijkt het u leuk deel te nemen aan deze bijzondere 
uitwisseling, laat het ons dan even weten! 

Margot Nijland (tel. 363966), Csurgό-commissie. 
 

 

Hoe helpt Kerk in Actie in Syrië? 

 

Kerk in Actie werkt bij haar hulpverlening aan de 
slachtoffers van het geweld in Syrië samen met de 
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Grieks Orthodoxe Kerk in Antiochië en het Midden-
Oosten.  
Door die samenwerking is Kerk in Actie een van de 
weinige organisaties die in Syrië mensen bereikt die 
zijn gevlucht voor het voortdurende geweld.   
De hulpverlening richt zich op mensen die een tijdelijk 
onderkomen hebben of moeten zoeken in publieke 
gebouwen, meestal in kelders van bijvoorbeeld scho-

len. Bij de hulp in deze 
scholen gaat het om 
het uitdelen van voed-
sel aan mensen die er 
het slechtst aan toe 
zijn. Er wordt niet al-
leen voedsel, maar  
ook artikelen voor de 
persoonlijke hygiëne 

uitgedeeld. 
Om elkaar als hulpverleners niet voor de voeten te lo-
pen, wordt de hulp gecoördineerd door de Verenigde 
Naties. 
Ook is er op kleine schaal tijdelijk onderwijs opgezet, 
zodat kinderen hun studie weer kunnen oppakken. 
Door de strijd tussen het leger van de dictatoriale 
overheid en de groepen die zich als de bevrijders van 
het land presenteren, kunnen mensen die werkloos en 
gevlucht zijn, vaak ternauwernood voedsel voor hun 
kinderen aanschaffen. Zij slagen er niet meer in om 
huur te betalen. Om hen daarin tegemoet te komen, 
krijgen nu 302 mensen in 71 gezinnen huurondersteu-
ning. 
Bid voor de Raad van Kerken in het Midden-
Oosten en de getroffen bevolking in Syrië. 
 
COLLECTEN: 

Datum      CvK.:    Diac.:   Eindcollecten: 
26 aug.   25,15   25,14  57,70 CvK:Kerkradio 
31 aug.      72,70   Diac. Anholtskamp 
02 sept.   37,93   37,92  82,20   Diaconie 
09 sept.   42,43   42,42 134,50  CvK:Verjaardagsfonds 
16 sept.    32,48   32,48   76,50  Diac.Vredesweek  
23 sept.   56,30   56,30 124,28  CvK:Orgelfonds 
28 sept.       38,50  Diac. Anholtskamp 
30 sept.   60,31   60,31 116,40  CvK:Jeugdwerk 
07 okt.   26,33   26,32   68,40  Diac.Kerk&Israel 
07 okt.   29,40   29,40   67,31  CvK:Elsen, Kerkblad 
14 okt.   50,94   50,94 101.88  CvK:Themadienstcomm. 

GIFTEN 
Giften van 20 augustus  t/m 19 oktober. 
CvK: = College van Kerkrentmeesters: 
S-N. 10,00 / D-S. 10,00 / Z-S. 100,00 / M. 10,00 /  
O-S. 50,00 / H-K. 10,00 / K-B 15,00 / M. 10,00 /  
n.n. 10,00 / tZ-D 5,00 / V. 10,00 / T-K. 15,00 / B. 5,00 / 
BJV. 5,00 / L. 25,00 / K-O. 15,00 / W-G. 10,00 /  
K-M. 20,00 / B-A. 15,00 / L. 10,00 / U-KN. 10,00 /  
RtM. 10,00 / S. 5,00 / 
Verjaardagsfonds: 
TV. 15,00 / K. 5,00 / R-V. 10,00 / n.n. 5,00 /  
P-E. 10,00 / S-T. 25,00 / tB. 10,00 / GWM. 10,00 / 
D.S. 10,00 /  
Diaconie: Bloemenfonds: 
S-M. 10,00 / HJW. 10,00 / MB. 10,00 / S. 10,00 /  
K-T. 5,00 / U. 10,00 / TB. 5,00 / P-S. 10,00 / L-E. 5,00/ 
B-M. 5,00 / H-V. 10,00 / H. 5,00 / W-D. 20,00 /  

K-K. 5,00 / K-A. 10,00 / S-Z. 10,00 / n.n. 10,00 /  
BL 10,00 / AR 10,00 / W. 15,00 /  
 

 
ZALENVERHUUR 

Waar?  Dienstgebouw 
Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten/ 

workshops 
Aantal  5 tot 150 personen 
Info   Jeroen Noltus 

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

 
 
RADIO KERKLOKAAL 
Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente 
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether. 
De uitzendtijden zijn als volgt: 
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. 
De herhaling van de uitzending:  
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.  
Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink,  
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937 

 

 

 

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 december 
2012. Inleveren kopij vóór donderdag 22 november 
2012, liefst via E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 

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

    Tolweg 40b  tel. 362063 
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890  
               (email: dienstgeb@pkn-markelo.nl) 
 
Voorgangers: 

Ds. Elly E. Nordt,               Roggestraat 4   tel. 388892 
Ds. Marten Dijkstra,           Tolweg 3   tel. 361238 
 
Kerkelijk bureau: 

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink  
Openingstijden: ma. 9-12 uur;  wo. 9-12 uur;  vr. 9-12 uur 
adres: Kerkplein 41,  tel. 0547-361242 
E-mail:   kerkburo-markelo@hetnet.nl 

  
College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 

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

Rabobank: 34.07.00.327 

http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Doe-mee/Met-gebed/Gebed-voor-Raad-van-kerken-in-het-Midden-Oosten-Syri%C3%AB--i17189
http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Doe-mee/Met-gebed/Gebed-voor-Raad-van-kerken-in-het-Midden-Oosten-Syri%C3%AB--i17189
mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl

