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MEDITATIE
De nieuwe paus heeft de naam Franciscus gekozen.
Dit brengt me bij de Franciscaanse zegen, afgedrukt
in de Open Deur van maart 2013:

Maar het is Pasen geweest en Jezus leeft! Niet voor
zichzelf, maar voor ons, om ons te redden, om ons te
bevrijden uit de gevangenis van onze gedachten en
het isolement.
Hoe kan ik dat weten? Kijk, lees in de Bijbel en doe.
Doe zoals Petrus en Johannes en de drie Maria”s. Ze
kwamen bij het graf van Jezus en vonden het leeg.
Nee, ze blijven niet met hun eigen gedachten alleen rondlopen. Ze zochten elkaar op. Ze
stelden vragen aan de mensen
rond het graf. Ze gingen naar
binnen om te kijken, want ze
konden hun ogen niet geloven.
Wanneer je zo open staat voor
de mensen en gebeurtenissen
om je heen, dan breekt er ineens een Licht door in het leven
dat ons de weg wijst naar God
en naar elkaar.
Maar zeggen ze daarvan niet dat het onmogelijk is en
onbekend?
En wat zullen we dan doen?
We kennen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en voelen ons als deze man die goed doet aan
de ander. In het boek Aleph van Paulo Coelho vond ik
echter een verhaal dat deze gelijkenis precies omkeert
en dan ben ik de mens die niet opgesloten hoeft te
blijven in mezelf, maar hulp mag aanvaarden, omdat
de Onbekende het mij geeft en omdat bij Hem het
onmogelijke mogelijk is.
“Een man gleed uit en viel in een gat. Een priester
kwam voorbij en de man vroeg de priester hem eruit te
helpen. De priester zegende hem, maar liep door.
Uren later verscheen er een dokter. De man vroeg om
hulp, de arts deed niets meer dan van een afstandje
naar de schrammen kijken, een recept uitschrijven en
zeggen dat de medicamenten te koop waren in de
dichtstbijzijnde apotheek. Ten slotte dook er iemand
op die hij nooit eerder had gezien.Ook die vroeg hij
om hulp en de onbekende sprong in het gat. “Wat doet
u nu? Nu zitten we hier met z’n tweeën vast!” Waarop
de onbekende antwoordde: “Nee, echt niet. Ik kom
hier uit de streek en ik weet hoe je uit zo’n gat kunt
komen.”
Ds. Elly Nordt

Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke
antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang is in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat
we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen die
we plengen voor hen die lijden door
pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat
we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen: “Dat is onmogelijk.”
Ook net na Pasen zijn dit grote woorden. Al is het onmogelijke gebeurd op de morgen van Pasen: “De
Heer is waarlijk opgestaan”. Maar wij, zoals wij hier leven en werken, een verschil maken in deze wereld?
Wij zijn eerder geneigd te zeggen:” Als we gewoon
doen en het gewone doen, is het al goed genoeg”.
Onze handen uitstrekken tot troost lukt ons wel, zeker
in onze eigen vertrouwde omgeving en verdriet hebben om lijden, ja dat kan ons zwaar op het kart liggen.
We zijn ook wel eens boos om het onrecht in de wereld en om onrecht in eigen kring kunnen wij ons echt
druk maken. Tegelijk wordt onze tijd gekenmerkt door
een grote mate van ongeïnteresseerdheid in de wereld om ons heen. We leven voor de buitenkant en wat
we zien. Diepgang kennen we wel, maar we houden
het liever voor onszelf.
Als kind leerden we het al en riepen het al: ”Nee, zelf
doen. Ik kan het zelf”. In deze tijd maken we elkaar
wijs dat jezelf redden het enige goede is. Maar door al
dat zelfdoen worden we ook steeds eenzamer en raken we geïsoleerd van de wereld en van onszelf.
Want als je niet kunt delen met een ander over wat je
bezighoudt en wat je gelooft, dan sterf je van binnen
langzaam af.

Peruaanse maaltijd op18 april
18.00 uur in het dienstgebouw
project Cepromun
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grijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten
zijn vanzelfsprekend welkom!

Kerkdiensten
Vrijdag 5 april Anholtskamp Zangavond
19.00 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: /Diaconie

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

Zondag 7 april Martinuskerk
10.00 uur ds. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / arme kant van Overijssel

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.

Zondag 14 april Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CVK Orgelfonds
Zondag 21 april
Martinuskerk
10.00 uur ds. Overdijk De Lier
Eindcollecte: CVK Kerkradio
Buurtdienst Stokkum
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CVK Kerkradio

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN
Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het
dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid
voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een
kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom
aan de koffietafel!
AGENDA
3 april: van 10 tot 11.30 uur mannenclub in het
dienstgebouw onder leiding van ds. Dijkstra.
Op 8 april komt de Jeugdraad bij elkaar om 20.00 uur
in het Dienstgebouw.
11 april: Gespreksgroep bij John en Janneke Hofman
aan de Zonneweg 22, aanvang 20.15 uur. Leiding:
ds. Dijkstra.
18 april: Zoals verderop in dit kerkblad te lezen zal
zijn, wordt op donderdag 18 april door de ZWOgroep een Peruaanse maaltijd bereid. De opbrengst
van deze maaltijd is voor het project in Peru. Ook
krijgt u informatie over het project.

Vrijdag 26 april Anholtskamp Zangavond
19.00 uur ds. Elly Nordt
Collecte: Diaconie
Zondag 28 april Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / St. Terwille
Zondag 5 mei Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CVK Onderhoudsfonds
Donderdag 9 mei Martinuskerk Hemelvaartsdag
09.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / CVK Alg. Middelen

DOOPZITTING
Een aantal ouderparen hebben gemeld hun kind te
willen laten dopen in de dienst op 26 mei. Met
vreugde kijken wij naar deze doopdienst uit. Graag
wil ik de doopouders uitnodigen voor de doopzitting
om met elkaar kennis te maken, gegevens uit te
wisselen en de dienst voor te bereiden op donderdag
25 april om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Deze
datum, een maand voor de doopdienst, is in overleg
gekozen in verband met de meivakantie. Willen jullie
in de tussenliggende tijd jullie kind toch nog
aanmelden, dan kan dat door contact op te nemen
met ds. Elly Nordt tel. 388892.

BIJ DE DIENSTEN
Zangavond Anholtskamp: Op 5 april is er van 19.00
uur tot ongeveer 20.15 uur zang, afgewisseld met
een kort Twents verhaal. Het eerste deel van de
avond bevat kerkelijke liederen, het tweede deel
Nederlandstalig repertoire
Buurtdienst Stokkum: Deze dienst 21 april wordt
voorbereid met de leiding en de kinderen van
Zondagsschool Stokkum. Na afloop ontmoeten we
elkaar bij koffie of thee.
Zangavond Anholtskamp: Vrijdag 26 april, enkele
dagen voor het aftreden van koningin Beatrix en de
inhuldiging van Willem-Alexander op 30 april, hebben
we in de Anholtskamp weer de zangavond. Er zullen
vaderlandse liederen op het programma staan,
afgesloten met het Wilhelmus.

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

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL-NEVENDIENST
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar. Ook gaan de kinderen soms vanuit
de kerk naar de zondagsschool in het dienstgebouw
waar dan het bijbelverhaal van die zondag vertaald
wordt op een manier die voor kinderen leuk en be-

WIJ GEDENKEN
Op 21 februari is Hendrikus Voortman van de Wehmekamp 19 overleden. Hij verbleef de laatste weken
in het hospice De Reggestroom in Rijssen. In die
plaats is hij ook geboren en heeft hij jaren gewerkt in
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zij ziek wordt, moe en benauwd
dan doet de lege plek die ze achter laat ons pijn.
Maar in gedachten zal ze altijd bij ons zijn.

een papierfabriek. Als jongeman is hij bij de mariniers
geweest. Na zijn huwelijk met Berta Oplaat woonde
hij in Markelo. Het paar kreeg twee zoons en een
dochter. Dick was dankbaar voor een geslaagde operatie aan zijn nek, die hij in de jaren 70 moest ondergaan. Dick telde zijn zegeningen. Velen kennen hem
als een vriendelijke en sociale man, die zich heeft ingezet bij de EHBO en in het pastorale team van wijk
noord. Menigeen zal een goastok of midwinterhoorn
in zijn bezit hebben, die door hem is gemaakt. Hij
hield van ordening en regelmaat, kon slecht tegen
onrecht en wilde anderen niet tot last zijn. In de
dienst zongen we gezang 265: 5: ‘God geve mij, Jeruzalem dat ik eens op een dag een pelgrim aan uw
poorten ben en dat ik binnen mag’. In die hoop hebben we hem, omringd door zijn kinderen en kleinkinderen, naar zijn laatste rustplaats gebracht op de
Markelose begraafplaats. Dick is 79 jaar geworden.

Met deze woorden laten de kinderen en kleinkinderen weten dat na een kortstondige ziekte is heengegaan Jenneken Dina Bode – Schreurs op de leeftijd
van 78 jaar.
Jenneken werd geboren op de boerderij aan de
Scholendijk in Elsen. Na de huishoudschool ging
Jenneken thuis op de boerderij aan het werk. Door
haar huwelijk met Teunis Bode kwam ze naar Stokkum aan de Stokkumerweg. Daar werden de drie
kinderen geboren. Veertig jaar geleden werd het bedrijf verplaatst naar de Ensinkgoorsdijk 19. Daar werden ook twee woonhuizen gebouwd. Jenneken was
een echte boerin. Op het nieuwe bedrijf was ze altijd
in de melkput te vinden. De nieuwe buurt aan de Ensinkgoorsdijk werd een nieuw thuis. Verder was Jenneken een gewaardeerd lid van de HVV. Twintig jaar
geleden begon de gezondheid van Jenneken langzaam minder te worden. Tien jaar geleden moest
Jenneken in de maand februari afscheid nemen van
haar man. Later vermaakte ze zich nog goed met
puzzelen en lezen en het gastvrij ontvangen van al
het bezoek in het deel van het huis naast Bennie en
Tonny. Maar de longontsteking in januari was teveel.
Nu hebben de kinderen en kleinkinderen op 24 februari afscheid moeten nemen van moeder en oma.
De dag voor haar sterven vulde Jenneken de woorden “Wat de toekomst brengen moge” aan door te
zeggen: “Mij geleidt des Heren hand.” De hand van
de Heer heeft haar, in zijn gastvrijheid, geleid naar
het Vaderhuis met de vele kamers, waar voor haar
een plaats bereid is door Jezus Christus de Heer en
waar ze weer verenigd is met Teunis, de man die
haar zo dierbaar was. De afscheidsdienst is gehouden op 28 februari, waarna de begrafenis plaatsvond
op de Algemene Begraafplaats.
Wij bidden voor de kinderen, de kleinkinderen en allen die Jenneken Bode missen om de steun van
mensen en de troost van God.

Het was voor Gerda Leuverink en haar familie een
hard gelag om in januari te moeten horen dat voor
haar geen genezing meer mogelijk was ondanks
eerdere succesvolle behandelingen. Zij en haar man
Gerrit, zoon Elmer en dochter Kirsten moesten zich
instellen op een voortijdig einde van een lieve vrouw
en moeder. Dat afscheid kwam op 14 maart, toen
Getruida Maria Leuverink-Weernink haar ogen voorgoed sloot. In de afscheidsdienst verwoordde een
broer wat dit verlies voor hem betekende: Nooit meer
‘de vier van de Rijssenseweg 4’. Hij schetste haar
gevoel voor humor. Een vriendin las een gedicht
voor, daarna sprak een collega van de Anholtskamp
en hun clustermanager. Zij typeerden haar als een
collegiale, gezellige kracht. In de Anholtskamp maakte Gerda de kamers schoon. Naast dit werk zat ze bij
de plattelandsvrouwen en bij jeu de boules. Ze had
een vaste wandelgroep die ze kende van de jaren in
de tentcommissie van het dorpsfeest. Op de liturgie
was een afbeelding van het door haar geliefde strand
van Ameland. Met door haar uitgezochte muziek
werd de dienst omlijst. Ze had ook een dankwoord
voorbereid, dat is voorgelezen. Gerda is 55 jaar geworden. Moge zij in liefde zijn opgenomen in het hemelse rijk.

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele goede jaren
laten de kinderen en kleinkinderen weten dat hun vader en opa Egbert Daggert op 9 maart in zijn eigen
vertrouwde omgeving vredig is ingeslapen.
Na 10 maanden gemis, weer samen met zijn vrouw
Dina. Met allen die hem lief waren had Egbert zijn
verjaardag nog gevierd, want op 4 maart was hij 88
jaar geworden.
Egbert is geboren in Brook en heeft geboerd in Elsen, maar al een lange tijd woonde hij aan de Stationsstraat 18 in Markelo. Hier was je welkom in de
keuken voor een praatje, veel gesprekken werden
ook gevoerd bij het tuinhekje.
In de uitvaartdienst werden mooie woorden over vader en opa gesproken. Zoon Henk heeft zijn vader
benoemd met de woorden zorgzaam - belangstellend
- betroken - geïnteresseerd - open en eerlijk - aardig
en lief - harde werker - positief denker - mensenmens. Beter kunnen we Egbert niet schetsen. Zelf
zou hij dan op zijn plekje aan de keukentafel zijn

VRIJE WEEK
Van zaterdag 27 april tot en met zondag 5 mei hoop
ik vrij te zijn van het werk. Indien nodig neemt ds.
Nordt voor mij waar.
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
Een moeder sterft altijd te vroeg,
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
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gaan praten over de kerktelefoon, die voor hem zo
belangrijk was. Elke zondagmorgen trouw luisteren
naar de dienst vanuit de Martinuskerk. Ook in de afscheidsdienst voor Egbert Daggert hebben we de
Bijbel geopend en de huwelijkstekst van Egbert en
Dina gelezen uit Johannes over de bruiloft te Kana.
Nu leven we nog met tekort en onbegrip, de wijn
raakt op en ziekte en verdriet maken deel uit van ons
leven. . Maar.. ’t kan nog meevallen en morgen zal ’t
vast beter gaan, zei Egbert telkens, want: “Stil maar,
wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.”
Tot die dag hebben we Egbert bij zijn vrouw Dina,
met wie hij zo verbonden was, als zaad gezaaid in de
aarde van de Algemene Begraafplaats.
Dat de kinderen en de kleinkinderen verder gaan met
een traan van verdriet en gemis, maar ook met een
glimlach en dankbaarheid om het goede dat ze in
vader en opa mochten ontmoeten en in hetzelfde
vertrouwen op God dat Egbert wilde delen met de
mensen om hem heen.

in Zwolle geweest, voor een gesprek over de mogelijkheid een theologiestudent stage te laten lopen in
Markelo. Deze HBO -studenten doen veel onderzoek. Onze profielschets is bekend. De Kerkenraad
en de dominee zullen de student faciliteren.
Website: Geconstateerd wordt dat er momenteel
niemand verantwoordelijk is voor de website. Een ieder wordt verzocht ideeën aan te leveren die op
de website geplaatst kunnen worden.
TEAMBUILDINGSDAG KERKENRAAD 2 MAART.
Het thema voor deze zaterdag was: “Verleden, heden en toekomst”. We hebben hierover nagedacht en
werkten met de methode “waarderend onderzoeken”.
Die methode houdt in:
Vertellen: (in tweetallen)
Verbeelden: (toekomst van de kerk in 2025.) dromen.
Vernieuwen: welke stappen -veranderingen- zijn nodig om hier te komen en welke plannen moeten hiervoor gemaakt worden. Moet de organisatie aangepast worden?
Verwezenlijken: Hoe dit te realiseren. (visie)
Deze dag werd als zeer nuttig ervaren. Er is veel

Bij het schrijven van deze kopij is op de kalender de
lente begonnen, maar koning winter regeert nog met
koude en sneeuw in het zuiden van Nederland. Toch
zal met het verzetten van de klok in het weekend van
Pasen eens een keer komen in de weersomstandigheden en de lente echt zijn intrede doen in Nederland. Het wordt tijd dat we naar buiten kunnen. Mensen, dieren en de natuur gedijen niet wanneer licht
en warmte ontbreken. Wij hopen voor elkaar dat er
mooie dagen komen om met elkaar te genieten van
de natuur en de feesten die op de kalender staan.
Want na het paasfeest komt Koninginnedag met de
inhuldiging van de nieuwe koning, gevolgd door de
mei-vakantie met Hemelvaart en Pinksteren. Veel
vrije feest- en vakantiedagen om naar uit te kijken. Ik
wens u en jullie hele goede dagen. En laten we ook
eens denken aan en omzien naar hen voor wie de
feest- en vakantiedagen altijd moeilijk zijn. Valt het u
ook op dat we verlangen naar omkeer, licht, warmte
en ontmoeting en dat dit precies de woorden zijn die
Jezus tijdens zijn leven op aarde aan mensen heeft
uitgedeeld?

over tafel gegaan en we hebben na kunnen denken
over de toekomst van de kerk in Markelo. Het was
een leerzame dag, maar dit is slechts een begin. Nu
moeten we de schouders er onderzetten om dingen
te realiseren. Er is genoeg te doen. In de komende
periode moet gefundeerde besluitvorming plaatsvinden, te beginnen bij de kerkenraadsvergadering van
april.
Het was fijn dat we er samen over hebben kunnen
praten en u hoort gauw over de concrete plannen.

Een hartelijke groet en een goede tijd gewenst,
Ds. Elly Nordt

Diaconie

Kerkenraad

COLLECTEN.
De eindcollecte van 7 april is voor de stuurgroep “de
Arme kant van Overijssel.” Die wil sociale gelijkheid
en deelname aan de samenleving bevorderen van
mensen die financieel weinig te besteden hebben.
Op 28 april is eindcollecte bestemd voor St. Terwille.
Dit is een christelijke organisatie die hulp biedt aan
verslaafden en de mensen om hen heen.
Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te
wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr.
3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.
Inzamelingsactie voor de Voedselbank.
De oproep door de diaconie aan de inwoners van

Uit de kerkenraadsvergadering van 13 februari
Middengeneratie
Dit voorjaar wordt getracht de juiste mensen te vinden die op bezoek gaan. Eerst wordt een werkplan
gemaakt. Belangrijk daarin is, welke leeftijdscategorie
wij willen interviewen. Centraal staat de vraag: Wat
leeft er binnen die middengeneratie en wat zijn hun
verwachtingen van de kerk. Om in de pas te lopen
met de andere gemeenten, zullen de interviews in
sept/okt/nov plaatsvinden.
Jeugdwerk
Jan Haas en Joke Doornhein zijn naar Windesheim
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Markelo is door vele mensen aanleiding geweest om
hieraan gevolg te geven. De opbrengst aan deze
actie heeft een mooi resultaat gehad. De diaconie wil
U namens de Voedselbank hartelijk danken hiervoor.

Voor ons allen een leerzame avond. Aan het eind
kregen we een opdracht met een aantal zinnen in het
Twents en moest je uitzoeken wat er bij hoort in het
“Hollands”. Ga er maar aan staan! Hierbij enkele
voorbeelden:
 Vuur ’t groondholt zitten
 Doar blif gine vöare um weus
 Bouwt d’r nog mear ees ne keer umme hen
 Skorf en skoold mu-j ofskeuken
 Honderd meansen, honderd zinnen, honderd
wörste, honderd pinnen
Er was te weinig tijd om het helemaal uit te zoeken.
Met elkaar hebben we de antwoorden gevonden of
mee gekregen. Hierbij de bijbehorende regels, maar
niet op volgorde.
 Denk er nog maar eens over na.
 Zoveel hoofden, zoveel zinnen.
 Het niet meer zien zitten.
 Blijf uit de buurt van slecht volk en maak geen
schulden.
 Ondanks deze gebeurtenis gaat alles gewoon
zijn gang.

Kerkrentmeesters
KERK-TV IN MARKELO BIJNA EEN FEIT
Afgelopen weken is de klusgroep druk aan het werk
geweest om voor de Kerk-TV alle voorbereidingen te
treffen, onder andere het aanleggen van vele meters
kabel. Deze klus was half maart afgerond zodat afgelopen week de installateur de benodigde apparatuur
kon aansluiten. Op het moment van schrijven zijn de
eerste testuitzendingen geweest, zodat we in april
echt live kunnen gaan.
Kerk-TV is een logisch vervolg op kerktelefoon en
kerkradio. Hiermee bent u in staat om kerkdiensten
thuis of zelfs mobiel mee te beleven terwijl u zelf niet
bij de kerkdienst aanwezig bent. U kunt straks de
dienst live bekijken via Internet, dus niet alleen via de
PC, maar ook via een Ipad of tablet. Daarnaast is het
ook mogelijk om een kerkdienst terug te kijken, dus
een soort van ‘Kerkdienst gemist’. U zult misschien
denken, “verdwijnt hiermee ook de kerkradio?” Nee,
kerkradio kunt u via de Lukas kastjes of de PC blijven
ontvangen en blijft, naast kerk-TV, bestaan.
Zodra de uitzendingen van kerk-TV zullen starten informeren wij u hierover in de kerkdiensten, in het
kerkblad
en op de Internet site van de kerk,
www.pkn-markelo.nl.
Kerk-TV in Markelo gaat de komende maanden nog
verder, want door de komst van het nieuwe Cogas
glasvezelnetwerk zijn er straks nog meer mogelijkheden, hierover zullen wij u in een latere uitgave van
het kerkblad verder informeren.

Na zo’n avond van samenzijn en samendoen kun je
weer verder als groep Prot.Vr.Dienst. Mochten er
dames zijn die ook mee willen doen in deze
kring…..welkom.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Sjoke
van Zwol (362652) of Dinie van der Noort (362306).
We hopen met z’n allen op een zonnige zomer, zodat
ieder kan genieten, waar hij/ zij ook is.
Vriendelijke groeten namens de dames van de commissie PVD

Jeugd en Jongerenwerk

Waar:
Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot
19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer

Wanneer: Zie hieronder
…..
Wanneer: donderdag 25 april
Voor wie: kinderen tussen 6 en 12 jaar ( 6-9 en 912 jaar )

Protestantse Vrouwendienst

Heeft je vriendje of vriendinnetje ook zin om een
keer mee te komen….altijd welkom!
Groetjes van de leiding,

Met een fijne bijeenkomst op 7 maart hebben we het
winterseizoen afgesloten.
Wat kan dhr. Gerrit Kraa vertellen en wat weet hij
veel van onze- en andere streektalen!
Ook de verschillende gewoontes van de bevolking op
het platteland. Hij raakte niet uitgepraat en anders
konden de dames hem zo weer op gang krijgen met
hun vragen of toevoegingen.

Erna Kok, Anneta Kok, Rutger, Danique, Karin, Eline,
Suzan, Renske en Luuk.
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Predikant Klaas de Boer uit Urk gaf in de dienst op
heel duidelijke wijze uitleg over (on)zichtbaarheid in
het geloof. Met de kinderen besprak hij onder andere
hoe een verrekijker symbool kan staan voor het verweg of dichtbij ervaren van God. Het was een dienst
met mooie gedichten en passende liederen.
Kinderen, jeugd en volwassenen vonden de dienst
erg mooi en inspirerend.
In juli is er weer een themadienst.
Bij goed weer is deze dienst in de Kösterskoele. Wij
hopen dat de dienst dan ook weer wordt bezocht
door veel ouderen en jongeren. De voorbereidingen
voor de dienst zijn al in volle gang. We zullen, met elkaar, proberen er weer een mooie dienst van maken!

Algemeen
REISJE HERVORMDE VROUWEN VERENIGING MARKELO
Graag nodigen wij jullie uit om je
op te geven voor het reisje dat
plaats vindt op donderdag 16 mei
a.s.
Wij vertrekken om 8.00 uur van het Beaufortplein.
Wij gaan dit jaar richting Groesbeek waar we het Bevrijdingsmuseum bezoeken.
Daar worden wij met koffie en bevrijdingsgebak ontvangen. Inleiding met een film, bezoek museum o.l.v.
van gids.
Vanuit Groesbeek nemen we een toeristische route
richting Appeltern. Onderweg maken we een stop bij
een picknickplaats om een lunchpakket te gebruiken.
Daarna maken wij een Maasoever cruise over het natuurgebied De Gouden Ham. Daar wordt een kopje
koffie met cake geserveerd. Teruggekeerd aan wal
kunnen wij op het terras een drankje nuttigen voor
eigen rekening.
Het diner zal worden gebruikt bij Restaurant de Ruggestee in Hoenderloo.
Wij hopen om 20.30 uur weer in Markelo terug te zijn.
Opgave kan tot en met 11 mei bij Leidy ter Haar tel.
361733 of op de verenigingsavond.

april 2013
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Slotavond.
Onze slotavond is op donderdag 25 april a.s. om
20.00 uur in het Dienstgebouw.
Onze gast is deze avond Frits Hogers, beter bekend
als Flora Frits.
Deze naam zegt al veel over de inhoud van zijn
presentatie.
Hij is in staat op een bijzondere aantrekkelijke manier
zijn stukken te presenteren voor een zaal vol
mensen.
Ook geeft hij al enkele jaren een show in een
schouwburg.
Hij is begonnen als bloemist, heeft diverse cursussen
gegeven over groei en bloei.
Kleur, vormgeving en uitbundigheid zijn kenmerken
van zijn bloemstukken.Op een podium kan hij laten
zien hoe hij de stukken vorm en kleur geeft en hij
presenteert dit met flair en humor.
Tijdens deze avond kunt u loten kopen en maakt u
kans om met een van de meesterstukken van Frits
naar huis te gaan.
Kortom een ieder is weer hartelijk welkom op onze
slotavond.
Bestuur H.V.V.
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THEMADIENST 17 MAART 2013: blikverruimend….
Op zondag 17 maart organiseerde de Commissie
Themadiensten weer een dienst in de Martinuskerk.
Het thema was: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”.
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Lucas 24:13-35
Lucas 24:36-53
Psalm 3
2 Samuel 16:15–17:14
2 Samuel 17:15-23
2 Samuel 17:24–18:18
2 Samuel 18:19–19:9a

Onderweg
Pasen en Hemelvaart
Beschermheer
Goede raad is duur
Communicatielijnen
Verslagen
Verslagenheid
Terugkeer van en naar de
2 Samuel 19:9b-24
koning
2 Samuel 19:25-41a
Ontmoetingen
2 Samuel 19:41b–20:13 Tweespalt
2 Samuel 20:14-26
Oplossing
2 Samuel 21:1-14
Trouw tot in de dood
2 Samuel 21:15-22
Wie doodde Goliat?
2 Samuel 22:1-20
Sterke vesting
2 Samuel 22:21-51
Trouwe helper
1 Korintiërs 15:1-11
Getuigen
1 Korintiërs 15:12-19
Ongeloof maakt zinloos
1 Korintiërs 15:20-28
Overwinning
1 Korintiërs 15:29-34
Echt leven ...
1 Korintiërs 15:35-49
... komt tot bloei.
1 Korintiërs 15:50-58
Zin in/van het leven
2 Samuel 23:1-7
Slotpsalm
2 Samuël 23:8-39
Helden of waaghalzen?
2 Samuel 24:1-14
Misrekening
2 Samuël 24:15-25
Slachtoffers
Psalm 5
Gebed om recht
Hebreeën 1:1-14
Bijbeluitleg
Hebreeën 2:1-18
Grote Broer
Hebreeën 3:1-19
Leer van de geschiedenis
Hebreeën 4:1-13
Rust zoeken
Mei 2013
Psalm 6
Tranen
Hebreeën 4:14–5:10
Invoelend vermogen
Hebreeën 5:11–6:8
Vervolgonderwijs
Hebreeën 6:9-20
Eed en belofte
Hebreeën 7:1-10
Hoge priester
Hebreeën 7:11-28
Hoogste priester
Hebreeën 8:1-13
Vernieuwing
Hebreeën 9:1-14
Offerdienst

OPEN KERKDAGEN MARKELO 2013
“De Vrouwenmantel”
Voor veel mensen is de vrouwenmantel in Diepenheim een begrip geworden.
Kunstproject “de Vrouwenmantel” met als titel “Met
de mantel der liefde” was een idee en initiatief van
Martha van Schaik, autonoom beeldend kunstenaar,
creatief therapeut beeldende vormen.
Het project is in 2012 samen met vrouwen uit Diepenheim gerealiseerd in de Johanneskerk in Diepenheim. Dit project was een groot succes en maakte
ons enthousiast. Na overleg mogen nu deze prachtige mantels, die door hun kleur en verschijningsvorm
een weergave zijn van bepaalde Bijbelse vrouwen,
ook in Markelo worden tentoongesteld.
Centraal binnen dit project staan vrouwen uit de Bijbel die bekend of juist minder bekend zijn. Enkele
namen zijn: Eva, Sara, Bathseba, Naomi, Ruth, Maria, Maria Magdalena en Martha.
De mantels zijn voor iedereen te bewonderen tijdens
de Open Kerkdagen van 11 juli 2013 t/m 15 augustus 2013 op donderdagmorgen van 10.00 uur tot
12.30 uur in de Martinuskerk.
Wij hopen met deze schitterende creaties en het niet
weg te denken orgelspel weer veel vakantiegangers,
inwoners van Markelo en anderen zinvolle morgens
te mogen bezorgen.
Commissie Open kerkdagen.

GIFTEN:
Rectificatie giften 19 november t/m 31 december
2012: W. 5,00 moet zijn W. 50,00
Giften vanaf 1 januari 2013 t/m 18 maart 2013.
CvK. College van Kerkrentmeesters:
J.O. 50,00 / S-L. 25,00 / B-H. 20,00 / Kl.T. 50,00 /
A.W.V.M. 20,00 / D-E. 5,00 / W-R. 5,00 / R-S. 5,00 /
B-S. 10,00 / G-R. 10,00 / W-E. 10,00 / HJA. 10,00 /
S. 10,00 / BB. 100,00 K-T. 10,00 / L. 10,00 / B. 10,00
/ GJK. 5,00 / SM 5,00 / L-vK. 50,00 / H+W.R/ 5,00 /
MN. 10,00 / HS. 10,00 /
Verjaardagsfonds:
vdV. 10,00 / K-W. 10,00 / W. 5,00 / S-R. 10,00 / R-L.
10,00 / JB. 10,00 / M-G. 10,00 /
Aan acc.giro’s €. 265,00
Diaconie:
Algemeen: D-V. 50,00
Kalenders: 70,00
Bloemen: D. 10,00 / HS. 10,00 / V. 10,00 /
HW. 10,00 / JE. 5,00 / GM 10,00 / R. 10,00 / AE
15,00 / E-I. 5,00 / L-W. 10,00 / B. 20,00 / MP/. 10,00 /
n.n. 10,00 / R. 5,00 / J.K. 10,00 / K-B. 5,00 / K-K.
5,00 / GB. 10,00 / R. 10,00 /
COLLECTEN:

MARKELO’S KERKKOOR.
Ons koor is ontzettend dankbaar voor de vele, vele
jaren dat Hetty Brands zich voor ons heeft ingezet.
Ze is lid vanaf 1977, was 15 jaar penningmeesteresse (1982 / 1997) en de afgelopen 9 jaar was ze onze
voorzitster. Ze deed dit alles vol overgave en de belangen van ons koor staan hoog in haar vaandel. Dat
je stopt met het voorzitterschap vinden we jammer,
wel vinden we het fijn dat je in het bestuur blijft en als
2e voorzitter wilt fungeren. Jouw opvolger als voorzitter Henk Beumer is daar blij mee. Natuurlijk waren er
bloemen, een cadeaubon en een geweldig applaus
voor Hetty!!
Als dit blad verschijnt is Pasen reeds voorbij. We
hebben veel gerepeteerd en hopelijk ons repertoire
goed uitgevoerd. Verder zijn we bezig met de voorbereidingen voor Pinksteren. Op zondag 19 mei a.s.
verlenen we medewerking aan de eredienst in verpleeghuis "Eugeria" in Almelo. Ook zullen we op de
zangavond in de "Anholtskamp" op 31 mei a.s. van
ons laten horen.
Een groet aan U allen van ons koor.

Datum:
06 jan.
13 jan.
13 jan.
20 jan.
25 jan.
27 jan.

CvK:
40,85
26,75
22,66
31,15

Diac.
40,85
26,75
22,66
31,15

03 febr.
10 febr.
17 febr.
22 febr.
24 febr.
03 maart
03 maart

46,39
22,93
39,85

46,38
22,92
39,85

46,54
36,78
22,30

46,54
36,77
22,30

10 maart 39,79
17 maart 36,58

39,79
36,58

Eindcollecten
:
94,40 CvK: Orgelfonds
72,40 CvK: Kerkblad
52,70 CvK: Kerkblad
62,40 Diaconie
56,70 Diac. Anholtskamp
79,30 Jeugd&jong.werk
162,60 Diac. Noodhulp Syrië
161,70 ZWO. Werelddiac.
44,17 CvK: kindernevendienst
95,50 Diac. Regenbooggroep
57,30 Diac. Anholtskamp
93,07 Diac. Roosevelthuis
110,20 CvK: Verjaardagsfonds
49,80 CvK: Verjaardagsfonds
Elsen
115,35 ZWO gevangenenzorg
102,10 CvK: Themadienstcie.

CEPROMUN
zet zich in voor vermindering en afschaffing van kinderarbeid.
Cepromun stimuleert zowel de kinderen zelf als hun
ouders, leerkrachten, gemeen-schapsorganisaties,
de media en de autoriteiten om kinderen naar school
te laten gaan en hun schoolresultaten te verbeteren.
Het is nog niet zo lang geleden dat in Nederland kinderen direct na de lagere school aan het werk gingen, dat was heel normaal. Vaak komen er verhalen
over hoe sneu men dat vond en hoe verdrietig dat er
niet doorgeleerd kon worden. Nu willen we graag dat
onze kinderen doorleren en een goed vak leren. Ouders stimuleren dat.
ZWO vraagt, door middel van Cepromun, aandacht
voor het verminderen van kinderarbeid in Peru en

BOEKEN EN GRAMMOFOONPLATEN (LP’s)
Zaterdag 16 maart hebben wij een verkoop van langspeelplaten gehouden en dit heeft de mooie som
van € 260 opgeleverd. Via radio en krant is er ook
weer aandacht besteed aan onze maandelijkse boekenmarkt. De eerstvolgende is donderdagmorgen 4
april van 9.30 uur - 12.00 uur.
Janny Dondertman en Riet Straalman zijn dan aanwezig. Iedereen van harte welkom en de koffie staat
klaar.
De boek- en platencommissie
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U kunt zich opgeven voor de maaltijd door uw naam in
te vullen op de lijst achter in de kerk of in het
dienstgebouw bij de koster Jeroen.

hoopt dat er een dag komt waarop het heel gewoon
is dat kinderen naar school gaan en niet meer hoeven te werken.
(40% van de leerlingen uit een bepaalde wijk leeft in
een gezin met alleen een moeder). Die moeder werkt
meestal van ’s morgens 6 tot ’s avonds 8 uur. Zij
heeft dan geen of weinig aandacht meer voor kinderen.

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

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.
Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
Tel: 0547-261937

Kinderen moeten zich vaak ook maar zien te redden
als moeder en/of vader afwezig is. In workshops voor
kinderen en ouders wordt gewerkt aan gedragsverandering.
Het idee dat deze wereld niet goed is voor kinderen,
moet verdwijnen. Leerlingen en hun ouders gaan andere waarden in hun bestaan opnemen.
Je doet ertoe als mens, je kunt leren en je kunt
anderen helpen met wat jij geleerd hebt. Een omgeving die positief is, levert voor iedereen wat op.

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 6 mei 2013. Inleveren kopij vóór donderdag 25 april 2013, liefst via Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

Trek in een PERUAANSE MAALTIJD?
Donderdag 18 april 2013 om 18.00 uur in het
dienstgebouw.

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)

ZWO zal voor € 10,- heerlijk voor u koken.

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

Voor IEDEREEN die eens wat anders wil
eten of ons project wil steunen
(wel even van tevoren opgeven).

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
ING bank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327

De netto opbrengst is voor CEPROMUN.
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