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HAMSTEREN VOOR ALS DE EURO VALT? 
In september keek ik naar een programma van de 
EO: De vijfde dag. Het onderwerp van gesprek was 
de vraag wat er gebeurt als de euro valt. Een eco-
noom schatte de gevolgen vele malen groter in dan 
van de huidige kredietcrisis. Een man kwam aan het 
woord, die zich nu al op een doemscenario heeft 
voorbereid. Vele pakken toiletpapier liggen opgesla-
gen in zijn huis, evenals een apparaat, dat water uit 
de sloot kan zuiveren. De camera inkijkend sprak hij 
uit, dat velen aan zijn waarschuwing zouden terug-
denken wanneer de economie daadwerkelijk zou in-
storten en er weken of maanden van grote crisis zou-
den zijn. Binnen nu en vier jaar verwachtte hij dat het 
zover zou komen. Het waren woorden, die me niet di-
rect loslieten. 

 
Stel, dat hij gelijk heeft? Stel dat ik blind ben voor wat 
er gaande is. Regeringsleiders zullen ongetwijfeld 
paniek willen voorkomen en geruststellende woorden 
spreken. Banken zullen er alles aan doen om ver-
trouwen uit te stralen. Wanneer je ziet wat de gevol-
gen zijn van een ziekteverlof van de directeur van Ak-
zo-Nobel, dan is duidelijk hoe belangrijk het is dat 
mensen vertrouwen hebben in een bedrijf. De waarde 
van hun aandeel zakte behoorlijk na bekendmaking 
van dit bericht. Wat komt er dan nog terecht van rus-
tig herstellen thuis? Zo zul je maar het zestienjarig 
meisje zijn in Haren, die moet meemaken dat één fout 
van haar kant leidt tot heftige rellen, vernielingen en 
een enorme schadepost. Ook al is ze zelf niet ver-
antwoordelijk voor deze gevolgen, ze is er wel de 
aanleiding toe geweest met haar aankondiging op fa-
cebook van een feestje. 

 
Deze maand komt er een film uit, getiteld ‘The Domi-
no Effect’. Het brengt in beeld wat er in verschillende 
landen, tot in China en Pakistan toe, gebeurt wanneer 
hier in Europa een bedrijf failliet gaat. Er is drie jaar 
aan deze film gewerkt, maar ook al is het allemaal in 
scène gezet, de realiteit maken we wekelijks mee. 
Dat geeft onrust. Maar of allerlei onheilsprofeten gelijk 
krijgen, is nog maar de vraag. In de toekomst kijken 
kan ik niet. Maar er zijn wel vaker dingen geroepen, 
die tot op heden niet zijn uitgekomen. Een groep 
mensen bereidt zich al decennia lang voor op een 
opvang van vluchtende joden uit Rusland en heeft 
voorraden aangelegd in huis. Het moet nog steeds 
gebeuren. Al zeg ik niet dat zoiets niet mogelijk is, 
want in tijden van crisis zoeken mensen een schuldi-
ge. Het zal niet de eerste keer zijn, dat joden met 
agressie en intimidatie te maken krijgen. En anders 
zijn het wel andere groepen, die als indringers of 
vreemden worden beschouwd. De opkomst van nati-
onalistische partijen in Europa past in een klimaat van 
vreemdelingenhaat. 
 
Hoe reageren we op de ontwikkelingen van dit mo-
ment? Word je somber? Blijf je optimistisch? Zie je al-
les met een positieve, opgewekte bril? Het maakt ook 
uit hoe een boodschap wordt gebracht. Het lunchpro-
gramma ‘Studio Max live’ brengt nieuws bijvoorbeeld 
op een vrij luchtige manier. Daar wordt genoeg gela-
chen. Dat heeft een ander effect dan wanneer je luis-
tert naar beursanalyses op RTL 7.  
Waar je het nieuws ook vandaan haalt, de feiten zijn 
er. Ze zetten mij ertoe aan om me des te meer op die 
bron te richten waaruit ik steun en richting wil halen: 
God. Alleen al om niet zelf het vertrouwen of de rust 
kwijt te raken, maar ook om te ontvangen wat in de 
bijbel wordt beloofd: antwoorden op vragen, hulp en 
leiding.  
Daar is God voor. MD  
 

“Geloven, waarom zou ik?” 

Themadienst 14 oktober 

 

Acceptgiro voor kerstfeest 

Zondagsschool ingesloten
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Kerkdiensten 
 
Zondag 7 okt.  

Martinuskerk 
10.00 uur  ds. Elly Nordt 
Eindcollecte: Diac. / Kerk en Israël 

 Buurtdienst Elsen 
 10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
 Eindcollecte: CvK / Kerkblad 
 
Zondag 14 okt. Martinuskerk Themadienst 
10.00 uur  Mw. Hennie Veldhuis (Vriezenveen)   
Thema:  “Geloven, waarom zou ik?”  
mmv Kinderkoor “Kleurrijk” uit Rijssen 
Eindcollecte: Cie Themadiensten 
 
Zondag 21 okt. Martinuskerk 
10.00 uur  Ds. Arie Braakman (Diepenheim)  
Eindcollecte: Diaconie / Bijbelgenootschap 
 
Vrijdag 26 okt. Anholtskamp Zangavond 
19.00 uur  Ds. Marten Dijkstra    
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 28 okt.  
      Martinuskerk H. Avondmaal(lopend) 
      10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra    
      Eindcollecte: Diaconie / Noodfonds 
      Buurtdienst Stokkum 
      10.00 uur  Ds. Elly Nordt 
      Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds   
 
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 november Martinuskerk Oogstdienst 
10.00 uur  Ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Fruitbakjes 
 
BIJ DE DIENSTEN 
7 okt. Buurtdienst Elsen: Voor sommigen komt dit 
kerkblad te laat als uitnodiging om naar de school in 
Elsen te gaan om daar de dienst mee te maken met 
als thema: ‘Geloven als een kind’. De zondagsschool-
leiding werkt aan deze dienst mee. Maar wie in die 
buurtschap woont, heeft als het goed is wel voor die 
tijd een uitnodiging ontvangen.  
Begin maart is de volgende gelegenheid.  
 
De dienst in Stokkum op 28 oktober zal worden voor-
bereid met de leiding van de Zondagsschool Stokkum. 

We kijken uit naar weer een inhoudelijke bijdrage van 
de kinderen van de zondagsschool aan de dienst. Het 
wordt vast weer genieten… 
 
Anholtskamp: U bent welkom op de zangavond op 
vrijdag 26 oktober, maar wie zich verbonden weet met 
Jezus, mag ook aanschuiven bij het heilig avondmaal 
op donderdagmiddag 8 november, eveneens in de 
grote zaal van de Anholtskamp. Het gaat er in zo’n 
ruimte vaak vrij ongedwongen aan toe. Dat geeft gelijk 
een andere sfeer dan in de kerk.  
 
Op zondag 28 oktober wordt het Heilig Avondmaal 
gevierd. Dan is het ook Nationale Bijbelzondag. Psalm 
150 wordt die dag eruit gelicht, zoals er in dit najaar 
op meer fronten aandacht wordt besteed aan de 
psalmen in het algemeen. Meer informatie biedt het 
NBG op de site www.wijsmetdebijbel.nl.  
 
Zondag 4 november wordt een bijzondere zondag om 
alvast in de agenda te noteren. 
We beginnen om 10.00 uur in de Martinuskerk met 
een normale dienst op de zondagochtend, echter iets 
korter dan gebruikelijk en zonder kinderen. Na de 
dienst bent u welkom in het Dienstgebouw voor een 
kop koffie of thee, om vervolgens aanwezig te zijn bij 
de dienst met de Ichtusschool om 11.30 uur. Het 
wordt een dienst onder gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van school en kerk. De dienst wordt voorbereid 
door de school in samenwerking met de voorganger. 
De kinderen van de school zullen een grote bijdrage 
hebben in de dienst en we zullen liederen zingen die 
ze ook in de week op school zingen. Wel houden we 
een vertrouwde vorm van liturgie aan om de kinderen 
met de dienst op zondagmorgen in de kerk kennis te 
laten maken. Het belooft een bijzondere dienst te wor-
den. Het is nieuw. Aan de inzet van de voorberei-
dingsgroep zal het niet liggen om er iets moois van te 
maken. Welkom voor jong en oud! 
 
Oogstdienst: Op 11 november is de zondagsschool 
gevraagd om mee te werken aan de oogstdienst. De 
Diaconie heeft het plan om met uw hulp en inbreng 
een bijdrage te geven aan de voedselbank. Na afloop 
worden fruitbakjes gebracht aan ouderen en langdurig 
zieken.  
 
STARTDAG 
Wie vooraf heeft gedacht dat het wel een lange zit zou 
worden in de startdienst op 23 september, die kon na 
afloop vaststellen dat dit heel erg is meegevallen. De 
koffiepauze tussendoor gaf een goede gelegenheid 
om in beweging te komen en anderen te spreken. Dat 
gaf al een stuk ontspanning. En anders was het wel 
de quiz erna. Of de vrije interpretatie van het thema 
‘samenwerken’ door de leiding van de kinderneven-
dienst. Ze gaven de dienst een speels karakter. De 
zang van zowel Enjoy als van het kerkkoor droeg bij 
aan een vrolijk en feestelijk karakter. De diversiteit van 
de gemeente werd tot uitdrukking gebracht in een 
veelkleurig bloemstuk, dat speciaal op die dag werd 
voltooid. De aanwezige kerkgangers konden hun 
wensen en verlangens voor dit seizoen kenbaar ma-
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ken op een briefje en dat in een grote oleander op-
hangen. Wie er niet bij was en alsnog wil aangeven of 
er behoefte is aan een bepaalde activiteit, die kan dat 
altijd nog doen bij een van de predikanten of iemand 
anders van de kerkenraad. Dat geldt ook voor een 
persoonlijk aanbod op het terrein van het kerkenwerk. 
Kort na twaalf uur sloten we de dienst af met een ge-
zamenlijk lied van ds. Schelling: Eén in de veelheid.  
 

 
 
Tijdens de startdag konden de aanwezigen in de kerk 
meedoen aan een quiz. Na in drie groepen te zijn ver-
deeld, kreeg men 20 vragen voorgeschoteld en men 
kreeg per vraag 15 seconden bedenktijd. De groepen 
zaten verdeeld door de kerk en men kon via vooraf 
gesproken signalen de goede antwoorden doorseinen.   
Toen alle antwoorden waren geteld kwam groep 3 als 
winnaar uit de bus, op de voet gevolgd door groep 1. 
Groep 2 kwam aan het einde net iets tekort, maar had 
zich moedig geweerd.  
Mocht u nu niet bij de dienst aanwezig zijn geweest en 
toch nog graag een gokje wagen dan vindt u achter in 
het kerkblad de quizvragen (en antwoorden) 
 
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.  
 
VERVOER 
Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan 
contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 
363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).  
Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 361908. 
 
 

HUISKAMER VAN DE KERK 
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het 
dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor 
ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee.  
De koster en de aanwezige gastvrouwen heten u ook 
dit nieuwe seizoen weer van harte welkom.  
 
GEDOOPT 
In de dienst van zondag 30 september is Sarah 
Anna Erin gedoopt, dochter van Maarten en Maaike 
Bomans.  

 
 
De volgende doopdienst is gepland op 18 november. 
Wie zich daarvoor aan wil melden, kan dat op dins-
dag 6 november om 20.00 uur in het Dienstgebouw 
bij ds. Elly Nordt  
 
AGENDA 
9 okt. De catechese-gespreksgroep komt bij elkaar. 
11 okt Gezamenlijke maaltijd. Vanaf 18 uurbent u  
welkom bij de gezamenlijke maaltijd in het Dienstge-
bouw. Graag van tevoren opgeven bij koster Jeroen. 
Kom ook en geniet van de gezelligheid van het samen 
met anderen eten en wellicht van een goed gesprek.  
18 okt. Gespreksavond Ietsisme: 
Gijs Dingemans schreef een boek over het Ietsisme, 
oftewel een ieder gelooft wel in iets, maar wat bete-
kent dat dan. Op 18 oktober willen we een hoofdstuk 
uit dit boek bespreken. Een kopie is te krijgen bij ds. 
Elly of bij koster Jeroen. In de kerkenraad hebben we 
al ontdekt dat het een onderwerp is om je in deze tijd 
eens mee bezig te houden. We beginnen om 20.00 
uur in het Dienstgebouw met koffie. Opgeven vooraf is 
niet nodig. Allen van harte welkom, want met meer 
mensen erover praten, geeft een grotere rijkdom aan 
gedachten en meningen. 
25 okt. Voorbereiding Kindernevendienst: 
Het Adventsproject met de kinderen en de gemeente 
in de kerk gaan we voorbereiden op 25 oktober met 
de leiding van de Kindernevendienst. Plaats: Rogge-
straat 4. 
1 nov. Donderdagmiddag 1 november zullen de kin-
deren van de hoogste groepen van de Ichtusschool 
een rondleiding krijgen in de Martinuskerk. 
7 nov. Om 10 uur mannenclub in het dienstgebouw 
onder leiding van ds. Dijkstra. 
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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 
 
GEBOREN 
Voor Peter Stokkers en Wilma Zendman was de ge-
boorte van Eva Paulina op 19 augustus de vervulling 
van een lang gekoesterde wens. De verwondering is 
groot.  Hun leven kreeg een belangrijke wending, toen 
duidelijk werd dat Eva in aantocht was. Het was een 
spannende tijd, ook kort na de geboorte. Eva deed 
haar naam eer aan als een meisje vol levensenergie. 
In grote dankbaarheid en met veel trots is ze thuis ge-
haald aan de Burg. Nilantlaan 49. Namens de ge-
meente van harte gefeliciteerd.  
 
WIJ GEDENKEN 
Op 26 augustus kwam er een einde aan het leven van 
Berend Hendrik Leunk. Hij was nog maar net aan het 
herstellen van een heupoperatie toen er complicaties 
optraden ten gevolge van een acute longontsteking. 
Hendrik is 81 jaar geworden. De laatste zeven jaar 
woonde hij met zijn vrouw Dika Nijland aan de Tolweg. 
Ze hadden hun boerderij aan de Lochemseweg ver-
kocht, waar hij was geboren en opgegroeid met broer 
Jan. Het bedrijf was al eerder beëindigd. Zijn werk bij 
de GEB bracht een vervangend inkomen. Hij was een 
bescheiden man, een harde werker en groot liefheb-
ber van voetbal. Zijn pretoogjes verraadden dat hij 
schik had wanneer anderen een geintje uithaalden. 
Door een afnemende gezondheid werd hij meer aan-
gewezen op de steun van zijn vrouw met wie hij 53 
jaar in de echt verbonden is geweest. De afscheids-
dienst werd op een indrukwekkende wijze vorm gege-
ven door de eigen familiekring. Onder andere met een 
muzikale bijdrage van een van de kleinkinderen. De 
plechtigheid werd afgesloten met de begrafenis op het 
Markelose kerkhof. Moge Hendrik bij God rust hebben 
gevonden. 
 
Op 29 augustus overleed Aaltje Hendrika Klein Nagel-
voort-Aanstoot in haar appartement op de Stoevelaar 
op de leeftijd van 82 jaar. Voor haar verblijf in Goor 
had ze in Herike gewoond, maar van oorsprong kwam 
ze uit het Markelosebroek. De ouders hadden daar 
een bakkerij annex winkel. Aaltje had er een mooie, 
gezellige jeugd, samen met de andere broers en zus-
sen. Haar huwelijk met Jopie bracht haar aan de Heri-
kerweg 6. Door een tragisch ongeluk van haar man 
stond ze er als moeder van een dochter en een zoon 
al spoedig alleen voor. Gelukkig kreeg ze steun van 
familie en buren. De zoon bleef er later met zijn gezin 
naast wonen. Aaltje was een lieve zorgzame vrouw, 
die zichzelf wegcijferde en altijd klaar stond voor een 
ander. Op de camping Bergzicht heeft ze geholpen 
met schoonmaken. Nadat ze tijdens een reis van de 
ANBO onwel werd, raakte ze langzaamaan steeds 
meer van haar zelfstandigheid kwijt. In de dienst ston-
den we stil bij de woorden van Jezus over Gods va-

derzorg (Matth. 6: 25-34). Aan die zorg vertrouwden 
we haar toe op de begraafplaats te Markelo. 
 
Op camping Monte Bello kwam op 23 september een 
einde aan het leven van Johanna Hendrika Stegeman-
Eelderink. Hier was zij geboren en getogen. Haar ou-
dere broer was voor haar geboorte al overleden. Toen 
zij trouwde met Gerrit Stegeman uit het Markelose-
broek bleef alles draaien om de camping. In de winter 
kluste hij bij in de bossen van het Weldam. Eén van 
de twee dochters kwam met haar man naast hen wo-
nen. Sinds enkele jaren kwam daar ook een kleinzoon 
bij met diens vrouw en kinderen. Zo is Hanna nooit al-
leen geweest, ook niet nadat haar man plotseling op 
een winterdag in 2003 stierf. Vele goede jaren hebben 
ze er samen beleefd. Zij was belangstellend naar de 
gasten. Je hoorde haar niet klagen over de eigen be-
perkingen door reuma. Ze was tevreden. Met haar 
80

ste
 verjaardag ging een wens in vervulling om die 

dag nog te mogen beleven. Er is zelfs een jaar bijge-
komen, ondanks een zwak hart. Met hulp van de kin-
deren en de thuiszorg is het gelukt om haar thuis te 
houden. Met goede herinneringen kon de eigen familie 
terugzien op haar leven in de afscheidsdienst in het 
uitvaartcentrum. Op de begraafplaats in Markelo is de 
hoop uitgesproken dat er voor haar een weg gebaand 
is ten leven door Jezus Christus.  
 
STARTDIENST 
In de startdienst hebben de aanwezige kerkgangers 
de kans gekregen om eigen wensen aan te geven of 
iets aan te bieden aan persoonlijke inbreng in kerken-
werk. Dit krijgt nog een vervolg. Ik ben in ieder geval 
benieuwd wat anderen nog in willen brengen in vragen 
of aanbod. Laat het weten!  
 
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 

 
Het weer is omgeslagen, de startzondag met een fijne 
dienst is geweest, de vakanties afgelopen…  en nu 
kan het gewone leven en werken weer beginnen. Dit 
geldt niet voor iedereen. In de afgelopen periode en 
nu nog steeds, zijn velen uit wijk Zuid naar het zieken-
huis geweest. Soms voor een korte behandeling of 
een operatie, maar ook wel voor een langdurige op-
name en behandeling. Voor hen is de zomer- en de 
vakantieperiode voorbijgegaan zonder dat ze het echt 
gemerkt hebben. Wij willen allen, die te maken heb-
ben met ziekte, angst en onzekerheid, sterkte wensen. 
Maar we wensen hen vooral toe, dat God hen met zijn 
zegen behoedt en bewaakt  en dat er mensen zijn om 
de zwaarte van het leven van alle dag te verlichten. 
Laten we de mensen die naast een zieke staan ook 
niet vergeten, want op hen komt veel af en het gevoel 
van machteloosheid en onzekerheid kost veel energie 
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en heeft ook een luisterend oor en een helpende hand 
nodig. 
In deze periode laten wij ons in de diensten leren uit 
het Marcus Evangelie over de weg die Jezus ging op 
aarde. Hoe Hij er was voor een ieder die het moeilijk 
heeft en hoe Hij in gesprek ging met allen die Hem 
vragen wilden stellen en Hem op de proef stelden. Wij 
horen hoe Jezus als de Christus voor ieder mens een 
woord heeft. Nee, niet een pasklaar antwoord, maar 
een woord of gebaar van steun en nabijheid. Wij leven 
ieder ons eigen leven, maar we kunnen het niet al-
leen. Ook al wil de wereld ons dat wel doen geloven. 
Wij hebben steun nodig van God en van elkaar in 
goede en in kwade dagen. 
Dat wij op de manier die Jezus ons heeft voorgedaan 
gemeente in Markelo mogen zijn en dat het zo mag 
worden tot een vruchtbaar seizoen. 
Een hartelijke groet, in verbondenheid, 
 

Ds. Elly Nordt 
 

Kerkenraad 

 
Uit de Kerkenraadsvergadering van juli 2012  
 
Begroting 2013 en jaarrekening 2011 College van 
Kerkrentmeesters  
De verwachting is dat het resultaat actie Kerkbalans 
de komende jaren zal gaan dalen. Nu zijn er al een 
paar jaar geen reserveringen gedaan in het onder-
houdsfonds i.v.m. een  negatief saldo. De betrokken-
heid loopt terug, vooral bij mensen onder de 50. 
 
Het Moderamen heeft afscheid genomen van Annie 
Nijenhuis-Morsink als fotograaf.  
 
Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar 
mensen die nu de geluidsapparatuur en in de toe-
komst de Kerk-TV willen bedienen tijdens kerkdien-
sten. 
 

Diaconie 

 
Collecten.  
De eindcollecte van de dienst van 21 oktober is be-
stemd voor het Bijbelgenootschap, die het bestemt 
voor de collecte van de Prot. Kerk Hervormingsdag 
 ‘Moed om te geloven’. 
De eindcollecte van de Heilig Avondmaalsdienst op 28 
oktober is bestemd voor de Diaconie die het zal ge-
bruiken om aan plotselinge aanvragen voor noodhulp 
te kunnen voldoen. 
Tijdens de oogst/dankdienst is de eindcollecte voor de 
onkosten van de fruitbakjes die de Diaconie weer zal 
uitdelen. Bent U niet in de gelegenheid om te geven 
aan deze doelen, dan kunt U ook uw gift overmaken 
via de bank nr. 3407.00.327 o.v.v. van het doel. 
 
Dagkalenders  
De dagboekjes voor 2013 zullen binnenkort door de 
Diaconie besteld worden. Wij gaan ervan uit dat 

iedereen die vorig jaar een kalender heeft besteld de-
ze dit jaar ook wil ontvangen. Net als vorig jaar zijn er 
geen kosten aan verbonden. Iedereen (boven de 75 
jaar) die vorig jaar geen kalender besteld heeft, maar 
er dit jaar wel één wil ontvangen, kan deze bij één van 
de onderstaande diakenen bestellen:  

• Janni Busssink-Pinkert (363123)  
• Bé Hemeltjen (363020).  

 
Aktie Voedselbank. 
De Diaconie wil een inzamelingsactie houden voor de 
Voedselbank Midden Twente in Hengelo.  
Op de Dankdag voor gewas en arbeid willen we uiting 
geven aan onze dankbaarheid voor welvaart en rijk-
dom. Er zijn echter mensen in onze directe omgeving 
die onvoldoende delen in die welvaart en rijkdom. Die 
mensen, die dat echt nodig hebben, kunnen bij de 
Voedselbank aankloppen voor een steuntje in de rug. 
De Diaconie van de Martinuskerk roept iedereen op 
om de mensen, die in verborgen armoede leven, te 
helpen. Alle houdbare producten waarvan de houd-
baarheidsdatum niet binnen een week verlopen is, zijn 
welkom. U kunt ze in het weekend van 10 en 11 no-
vember brengen.  
 

Jeugd- en Jongerenwerk 
  

Zoals u in vorige kerkbladen hebt kunnen lezen 
worden er geen jeugdclubs meer gehouden wegens 
gebrek aan leiding…… 
 
Van de Zondagsschool  

  
Medewerking tijdens de buurt-
diensten: 
Op zondag 7 oktober wordt in El-
sen een buurtdienst gehouden 
waarin Ds. Dijkstra voorgaat. Tij-
dens de dienst zal men stil staan bij 
het thema "Geloven als een kind”. 

De kinderen van de Zondagsschool gaan tijdens de 
dienst herinneringen verzamelen over hoe volwasse-
nen, toen ze nog kind waren, in aanraking kwamen 
met het geloof. Een leuk onderwerp wat waarschijnlijk 
weer mooie verhalen op gaat leveren.  
Zondag 28 oktober is het dan de beurt aan de Zon-
dagsschool Stokkum om een buurtdienst te organise-
ren in 't Gebouwtje waarin Ds. Nordt voor zal gaan. De 
invulling is op het moment van het schrijven van dit 
stukje nog niet bekend, maar de kinderen zullen ook 
dit keer weer een prominente rol gaan spelen tijdens 
de dienst.  
Er staan dus weer leuke dingen op het programma 
van de Zondagsschool. Iedereen, jong en oud, is na-
tuurlijk van harte welkom bij de buurtdiensten waar na 
afloop nog een lekker kopje koffie/thee of iets fris 
wacht. Tot dan! 
 
Kerstcollecte 
In dit kerkblad treft u een acceptgiro aan voor de 
kerstcollecte van de Zondagsschool. Kerstcollecte zult 
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u misschien denken, maar een deel van deze collecte 
wordt gebruikt voor de aankoop van boeken, zang-
boekjes en bijbels die de kinderen na afloop van het 
kerstfeest mee krijgen. Misschien bent u vroeger zelf 
naar de Zondagsschool geweest en heeft u een boek 
van bijv. Jaap ter Haar of Anne de Vries in de kast 
staan. Enigszins verkleurd door het vele lezen en mis-
schien leest u er nu de (klein)kinderen weer uit voor! 
O.a. door deze boeken en de verschillende bijbels wil-
len we de kinderen graag een tastbare herinnering 
meegeven aan hun Zondagsschooltijd. Ook wordt een 
gedeelte gebruikt voor CD’s en  verschillende vormen 
van creativiteit. Zo worden er vaak mooie dingen ge-
knutseld, mooie tekeningen of schilderijen gemaakt of 
wordt er samen geoefend aan een leuk toneelstukje 
voor een gezinsdienst of het kerstfeest. Iedere keer 
proberen we weer iets anders te beleven op de Zon-
dagsschool. Wij hopen dan ook op uw steun om dit 
werk voort te kunnen zetten. Indien er geen acceptgiro 
in uw kerkblad zit en u wilt ons toch graag steunen 
dan kan dit door middel van een bijdrage op rekening-
nummer 34.07.53.412 Zondagsschool Markelo. 
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
 

Leiding Zondagsschool 

 

Algemeen 
 
Hervormde Vrouwen Vereniging 

Ziekte van Lyme 
Op donderdag 25 oktober a.s. 
ontvangen wij de Heer Sprin-
ger uit Hengelo. 
Hij wil ons wat vertellen en uit-
leggen over de ziekte van ly-
me. 
Teken zijn kleine spinachtige 
insecten die in struiken en 

hoog gras leven. De teek bijt zich vast in de huid van 
passerende mensen of dieren en voedt zich met 
bloed. Jaarlijks worden ruim een miljoen mensen door 
een teek gebeten.  
Verschijnselen van de ziekte van Lyme ontwikkelen 
zich langzaam en niet bij iedereen op dezelfde manier. 
Binnen dagen tot maanden kan rond de plaats van de 
tekenbeet een rode of blauw-rode vlek ontstaan die 
binnen enkele dagen groter wordt. 
Het kan zijn dat u zich binnen dagen tot weken na de 
tekenbeet grieperig gaat voelen, met koorts, hoofdpijn, 
spierpijn en vermoeidheid.  
Het wordt een goede en leerzame avond. De avond 
begint om 20.00 uur in het Dienstgebouw in Markelo. 
Wij hopen vele dames te mogen begroeten. 
Wandelen 
Onze jaarlijkse wandeling is op woensdag 7 novem-
ber. Nadere informatie volgt. 
 

Hervormde Vrouwen Vereniging Markelo 

 
     oktober 2012  

zo. 7  
Judit 4:1-15 
Rechters 14:10-20 

De strijd begint 

ma. 8  
Judit 5:1-24 
Rechters 15:1-8 

Op scherp 

di. 9  
Judit 6:1-21 
Rechters 15:9-20 

Uitlevering 

wo. 10  
Judit 7:1-18 
Rechters 16:1-3 

Gesloten poorten 

do. 11  
Judit 7:19-32 
Psalm 56  

Help! 

vr. 12  Spreuken 30:1-14 Wijs en bescheiden 

za. 13  Spreuken 30:15-23 Tellen 

zo. 14  Spreuken 30:24-33 Dierkundeles 

ma. 15  Spreuken 31:1-9 Moeders wijsheid 

di. 16  Spreuken 31:10-31 Leve de sterke vrouw 

wo. 17  Marcus 10:13-31 
Kinderen van het 
koninkrijk 

do. 18  Marcus 10:32-45 Selectief geluisterd 

vr. 19  Marcus 10:46-52 Weer zien 

za. 20  Psalm 124 Onze hulp 

zo. 21  
Judit 8:1-17 
Rechters 16:4-22 

Femme fatale 

ma. 22  
Judit 8:18-36 
Rechters 16:23-31 

Wie bespot wie? 

di. 23  
Judit 9:1-14 
Psalm 143 

Gebed 

wo. 24  
Judit 10:1-20 
2 Kronieken 29:1-11 

Begin van herstel 

do. 25  
Judit 10:21–11:23 
2 Kronieken 29:20-30 

Offerdienst 

vr. 26  
Judit 12:1-20 
2 Kronieken 29:31-36 

Gaven 

za. 27  
Judit 13:1-20 
2 Kronieken 30:1-12 

Terugkeer 

zo. 28  Openbaring 4:1-11 Open deur 

ma. 29  Openbaring 5:1-14 
Wie verbreekt de 
zegels? 

di. 30  Openbaring 6:1-8 Vier paarden 

wo. 31  Openbaring 6:9-16 Hoe lang nog? 

    november 2012  

do. 1  Openbaring 7:1-17 Ontelbaar 

vr. 2  
Judit 14:1-19 
2 Kronieken 30:13-27 

Ommekeer 

za. 3  
Judit 15:1-13 
2 Kronieken 32:1-23 

Overwinning  

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 

 

Openkerk dagen 2012  Achterglas schilderijen 

Ook dit jaar hebben we weer veel bezoekers welkom 
mogen heten tijdens de OpenKerk dagen. Dankzij het 
feit dat veel eigenaars hun achter glas schilderijen be-
schikbaar stelden hebben we een mooie tentoonstel-
ling kunnen organiseren. Vele bezoekers uit Markelo, 
maar ook uit het hele land, waren onze gasten. We 
willen daarom allen die hebben meegewerkt, op welke 
manier dan ook, hartelijk bedanken. 
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Zo mogen we zeggen: “Samen kunnen we veel.”, 
maar dan ook echt samen. 

Openkerk commissie 
  
FANCY FAIR / ROMMELMARKT 2012 
We kunnen terugkijken op een geslaagde Fancy Fair, 
op zaterdag 15 september jl. Het weer was uitstekend, 
er waren veel vrijwilligers en we hebben een op-
brengst van ruim € 5.500,00. 
Wij willen iedereen, die meegewerkt heeft aan de fan-
cy fair, van harte bedanken: natuurlijk de vrijwilligers, 
maar ook allen die gegeven of gekocht hebben. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op U/jullie allen 
rekenen. 
De evaluatie is op 18 oktober 2012 om acht uur (20.00 
uur) in het dienstgebouw. Alle vrijwilligers zijn van har-
te welkom. 

Fancy Fair commissie. 
 
BOEKEN 
De boekenverkoop 2012 is tot nu toe geweldig verlo-
pen. Nog voor de openkerk dagen was de opbrengst 
al ruim € 900. 
De zomerperiode bracht ruim € 500 op en de verkoop 
tijdens de fancy fair was € 553.  
Wij willen alle inbrengers van boeken, maar ook onze 
vrijwilligers, hartelijk danken voor hun inzet.  
De verkoop gaat gewoon door...ieder eerste donder-
dag van de maand, ‘s morgens  van 9.30 uur - 12.00 
uur. Harm Linde staat er in oktober, Janny Dondert-
man in november en Femy Keppels in december.  
U bent van harte welkom. 

De boekencommissie 
 
CSURGÓ 
Uitwisseling 2013 / amaryllisbollen  
Het jubileumjaar 2013 komt steeds meer in het zicht. 

Vandaar dat wij als Csurgό-commissie al druk in de 
weer zijn en nu even wat van ons laten horen. Vol-
gend jaar is het 25 jaar geleden dat de uitwisselingen 

met de protestantse gemeente in Csurgό in Hongarije 
zijn begonnen. De pas overleden ds. Boonstra stond 
aan de basis van dit contact met een persoonlijke pre-
sentatie in Markelo. Er volgden diverse bezoeken over 
en weer. In 2011 heeft een groep Hongaren bij ons 
een onvergetelijk bezoek gebracht. Nu zijn wij welkom 
om volgend jaar een tegenbezoek te brengen aan 

Csurgό om dit heugelijke feit samen te vieren. Maar op 
een feestje kom je niet met lege handen aan. Vandaar 
dat wij een actie aan het voorbereiden zijn. Medio no-
vember zullen wij weer amaryllisbollen gaan verkopen. 
Met de opbrengst kunnen we een bijdrage geven aan 
hun gemeente als een blijvende herinnering aan 25 
jaar vriendschappelijk contact. In het begin bestond 
dat uit een bijdrage aan de nieuwbouw van een kerk.  
In het volgende kerkblad volgt meer informatie over de 
verkoop en het bestellen van de amaryllisbollen. Let 
ook op intekenlijsten, die komen te liggen in het 
dienstgebouw en de kerk. Met vragen kan men terecht 
bij: Getty Eggink, tel: 362470 of Margot Nijland, tel: 
363966.  

Csurgό commissie 
 

 
 
ZWO, met de W van Werelddiaconaat.  
Een voorbeeld van een werelddiaconaal project in 
Zuid-Soedan. (Pas onlangs zelfstandig geworden na 
afsplitsing van Soedan): 
 
De belangrijkste rijkdom van Zuid-Soedan is de olie-
voorraad, maar de olievelden op de grens met Soedan 
zijn nog altijd een twistpunt tussen Soedan en Zuid-
Soedan. Er zijn bij de afsplitsing geen duidelijke af-
spraken gemaakt over de verdeling, met gewapende 
conflicten en bombardementen als gevolg. Een groot 
deel van de olieproductie ligt stil en Zuid-Soedan heeft 
daardoor nauwelijks inkomsten en behoort bij de arm-
ste landen.  
Bijna de helft van de inwoners lijdt honger. 
De Episcopale Kerk in Zuid-Soedan werkt hard aan de 
wederopbouw van het onderwijs. Er moeten nieuwe 
schoolgebouwen komen met schoolbanken en lesma-
terialen. Ook de kwaliteit van het onderwijs vraagt veel 
aandacht. Veel leraren zijn onvoldoende opgeleid, 
maar dankzij de Episcopale Kerk worden zij bijge-
schoold. 
Voor het onderwijs wil de overheid in 2016 werken 
aan de ontwikkeling van schoolboeken, een goed ge-
organiseerde school- inspectie en examens, de bouw 
van 300 schoollokalen en het opleiden van 1000 ge-
kwalificeerde leraren per jaar. 
Het werk van Kerk in Actie richt zich vooral op deze  

 
doelen in samenwerking met partner organisaties. 
Kerk in Actie steunt dit veelzijdige werk van de Epis-
copale Kerk van harte, zodat het land opgebouwd kan 
worden en kinderen een goede toekomst tegemoet 
gaan. 
U kunt dit werk steunen door een bijdrage op bankre-
kening 456, t.n.v. Kerk in Actie. 
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Startdag Quiz  
 
1) Welke gebeurtenis heeft 

geen  glas-in-lood raam ? 
A  De geboorte 
B  De doop 
C    Het offer 
 

2) Hoe spel je... 
A  Farizëeer 
B   Farizeëer 
C   Farizeeër 

3)  Welk gezang is " Wat de 
toekomst brenge moge"?  
A Gezang 329 
B Gezang 239 
C Gezang 293 
 

4)  Welke predikant was 
verbonden aan de kerk van 
Markelo van 1963 - 1986? 
A Ds. Boonstra 
B Ds. Huetink 
C Ds. Doornhein 
 

5)  Wat is de merknaam van 
ons orgel? 
A Johannes orgel 
B Domus orgel 
C Haupt orgel 

6)  Op welke datum is de 
HVV opgericht? 
A 3 oktober 1945 
B 8 juni 1954 
C 16 september 1955 
 

7)  Hoeveel boeken in het 
Nieuwe Testament? 
A 25 
B 26 
C 27 

8)  Welk gezang is het 
Wilhelmus? 
A Gezang 411 
B Gezang 414 
C Gezang 441 
 

9)  Waar is de herder naar op 
zoek? 
A Het verloren schaap 
B De brandende braambos 
C De verloren zoon 
 

10)  Hoeveel kopieën zijn 
er in 2011 alleen voor de 
liturgie gedraaid? 
A 30.000 
B 40.000 
C 50.000 
 

11)  Jezus zegt dat Hij hier 
van ons verwacht, dat wij zijn 
als.... 
A Lampjes 
B Lichtjes 
C Kaarsjes 

12)  In welk jaar is ENJOY 
opgericht? 
A 2004 
B 2005 
C 2006 
 
 

13)  Waar staat de afkorting 
ZWO voor? 
A Zondag Wekelijkse 
       Ontmoeting 
B Zuiver Wetenschappelijk 
       Onderzoek 
C Zending, 
       Werelddiaconaat, 
       Ontwikkeling 
 

14)  Wat had het Scheepke 
onder Jezus hoede in top? 
A De kruisvlag 
B De driekleur 
C De wimpel 

15) Op welke locaties wordt 
Zondagsschool gegeven? 
A Dorp, Elsen, Stokkum 
B Markelose Broek, Dorp, 
        Elsen 
C Kerspel, Stokkum, Dorp 
 

16)  Welk jubileum heeft 
het kerkkoor onlangs 
gevierd? 
A 70 jarig bestaan 
B 75 jarig bestaan 
C 80 jarig bestaan 

17)  In welk jaar zijn de 
prachtige ramen in de kerk 
geplaatst? 
A 1930 
B 1932 
C 1934 

18)  Welke musicals zijn in 
de Martinuskerk 
opgevoerd? 
A Naäman en Jozef 
B Jozef en Saul 
C Saul en Naäman 

 
19)  In welk jaar is de PVD 
opgericht? 
A 1985 
B 1990 
C 1995 

 
20)  Welk woord staat hier 
geschreven :  NESPLICIDE 
A Pelscidien 
B Specidilen  
C Discipelen 

EVANGELISCH WERKVERBAND 

 
IS ER MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE?  
Die vraag kan je zomaar overvallen: je bent druk, hebt 
succes, je gezin gaat redelijk goed en je hypotheek 
kun je nog betalen. Maar is dit het nu? Is dit alles? 
Gaan we zo door tot de dood erop volgt? Of is er 
meer? Maar wat dan? Hoe dan? Hoe zit dat met God?  
Dat zijn de vragen die gesteld zullen worden tijdens de 
IS ER MEER – TOUR.  
Avonden waar je ook terecht kunt met jouw vragen en 
hopelijk ook iets van de antwoorden kunt ontdekken. 
Gerald Troost en zijn band zorgen voor een stevige 
muzikale bijdrage. Het worden boeiende avonden. 
Méér dan zomaar een concert.  
In Twente komen zij op 14 december in de Grote 
Kerk in Vriezenveen, Westeinde 39. 
Het concert begint om 20.00 uur.  
De kosten zijn € 10 (excl. € 2 reserveringskosten) 
Kaarten kunnen besteld worden via 
 http://www.events4christ.nl/?id=481.  
 
     
       Antwoorden quiz: 
1b, 2c, 3c, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a, 9a, 10b, 11c, 12c, 13c, 14a, 15a, 16c, 
17b, 18c, 19b, 20c 

 

 

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 5 november 
2012. Inleveren kopij vóór donderdag 25 oktober 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.events4christ.nl/?id=481

