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MEDITATIE
Een gemeentelid maakte me opmerkzaam op het
boek “Dagboek van een zoekend christen” van Monique Samuel. Bij Pauw & Witteman-kijkers is Monique
bekend omdat ze meerdere malen te gast was met
commentaar op de revolutie in Egypte, een gastoptreden dat eindigde in een dans op de tafel.
Monique Samuel is echter ook een zoekende, gelovende jonge vrouw in deze tijd. In dit dagboek beschrijft ze de zoektocht naar God en de goddelijke bestemming van ieder mens. Aan de hand van de tien
geboden gaat ze in op de grote vragen van deze tijd
en zoekt ze naar de betekenis van religie in een land
waar God allang vergeten lijkt. Tot zover de achterflap.
Een paar stukjes uit de inhoud van het boek wil ik met
u delen:

Pag. 37: De kracht van woorden
Toen Adam en Eva aten van de verboden vrucht was
dit niet de eerste zonde die de mens beging. Onze
eerste fout was dat we luisterden naar een stem die
niet van God was. “SSSSS… eet toch van dat fruit….”
Woorden zijn enorm krachtig. Met onze taal kunnen
we iemand overtuigen of manipuleren, aanmoedigen
of onderuit halen, opbouwen of afbreken, prijzen of
kleineren.
In het Evangelie volgens Mattheüs waarschuwt Jezus
herhaaldelijk voor de impact van woorden die wij
spreken, zoals: “Luister en kom tot inzicht. Niet wat de
mond ingaat, maakt een mens onrein, maar wat de
mond uit komt, dat maakt een mens onrein”. Mensen
laten zich vaak misleiden door mooie woorden, maar
God neemt onze woorden niet licht op en stelt ons
daarvoor verantwoordelijk. Want: “Van elk nutteloos
woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van
het oordeel rekenschap moeten afleggen”.
Pag. 118: Luther maakte zich druk om het zwijgen van
veel christenen. Niet voor niets zei hij: “Je bent niet alleen verantwoordelijk voor wat je zegt, maar ook voor
wat je niet zegt.”

Pag. 9: Het begin van de geschiedenis begon met een
scheiding. De scheiding tussen land en water, licht en
duister, dag en nacht. De scheiding ook tussen man
en vrouw, en later, God en mens.

Pag. 123: Iets in me zal altijd kind willen zijn. Ik wil
nooit afstompen, ik wil me blijven verwonderen, verbazen en mezelf vragen blijven stellen. Kinderen dromen, geloven en verlangen naar de toekomst, ouderen kijken vaak met weemoed terug. Voor een kind is
het leven een wonder en de aarde een speelplaats,
voor volwassenen is het leven vaak een last en teleurstelling. Het is om die reden dat Jezus ons vraagt te
“geloven als een kind”.
Op pagina 11 schrijft Monique: “Hopelijk maakt dit
boek de nodige discussie los en scherpt het je in je
denken, zoals gelovigen mij door de tijd hebben geprikkeld, geïnspireerd en mij herhaaldelijk terug hebben gebracht op de goddelijke weg.”
Misschien prikkelen deze gedeelten uit het boek van
Monique Samuel u om met elkaar in een gespreksgroep delen uit dit boek te lezen, met elkaar het gesprek aan te gaan en elkaar te inspireren op onze weg
met God en met elkaar. Laat het weten!

Sinds het begin van de tijd heeft de mens gezocht
naar heelheid, eenheid en samenhang. Maar wij blijven scheiden, wij delen en verdelen, splitsen ons op in
verschillende rollen met verschillende gezichten zoals
vader, zoon, vriend, collega enz…
We proberen ons als kameleons aan onze omgeving
aan te passen, of belanden in een sociaal isolement
door onze onmacht of onwil om ons aan onze omgeving te conformeren. We scheiden ook het diepste van
onszelf, ons lichaam en geest…

Ds. Elly Nordt

Actie kerkbalans
12 – 26 januari
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derling-kerkrentmeester. In die dienst hopen we Josje
Zweers tot ouderling te bevestigen.
Zo. 17 febr. Begin 40-dagentijd: De 40-dagentijd ter
voorbereiding op het feest van Pasen begint dit jaar
op 17 februari. We lezen uit het Evangelie van Lucas
en over David uit de boeken 1 en 2 Samuël. Het thema voor de 40-dagentijd met de kinderen is: “Nieuw
leven”. Hier hoort een projectlied bij met de woorden
Nieuw leven, gegeven
door woorden die soms even
je raken en verwarmen,
je troosten en omarmen,
ze zijn voor jou geschreven.
Laten wij elkaar toewensen in de komende tijd iets van
dit nieuwe leven te ervaren.
Vr. 22 febr. Zangavond: De laatste vrijdag van februari houden we in de Anholtskamp weer de zangavond
om 19.00 uur. Voor vervoer kunt u contact opnemen
met Jenny Wibbelink. Wees allen welkom. Wat we
gaan zingen en verder beleven is nog een verrassing.
Zo. 3 mrt. Buurtdienst Elsen: Waarover de preek zal
gaan, is onbekend. We zitten in de tijd voor Pasen. De
evangelielezing van deze zondag is Lucas 13: 1-9.
Dan gaat het over goed en kwaad en hoe we daarmee
omgaan. Hoe kunnen tegenslagen zo worden omgebogen dat er iets positiefs uit voortkomt? De dienst in
Elsen is ook een goede gelegenheid om te kijken naar
wat wij voor elkaar kunnen betekenen in de buurt.

Kerkdiensten
Zondag 20 jan. Martinuskerk H. Avondmaal(lopend)
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen
Vrijdag 25 jan. Anholtskamp Zangavond
19.00 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 27 jan. Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CVK / Jeugd- en Jongerenwerk
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 3 feb. Martinuskerk bev. ambtsdragers
10.00 uur ds. Elly Nordt en ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Project Cepromun
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 10 feb. Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CVK / Kindernevendienst
Zondag 17 feb. Martinuskerk. Begin 40dagentijd
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Regenbooggroep
Vrijdag 22 feb. Anholtskamp Zangavond
19.00 uur ds. Elly Nordt
Collecte: Diaconie

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van
4 t/m 12 jaar.

Zondag 24 feb. Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / Roosevelthuis

KINDERNEVENDIENST
Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor
de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan
vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar dan het
Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een
manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle
kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

Zondag 3 mrt.
Martinuskerk
10.00 uur mevr. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds
Elsen Buurtdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds

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 10 mrt. Martinuskerk ZWO dienst
10.00 uur mevr. N. Swen uit Groenlo
Eindcollecte: Diaconie / Gevangenenzorg

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.

BIJ DE DIENSTEN
Vr. 25 jan. Zangavond: U bent vrijdagavond van harte
welkom in de Koekoekszaal van de Anholtskamp om
samen te zingen en te luisteren naar een verhaal. Als
leidraad voor de overweging dient Psalm 118: 14: ‘De
HEER is mijn sterkte, mijn lied.’ (NBV 2004)
Zo. 27 jan. Doopdienst: Of er op de laatste zondag in
januari wordt gedoopt was bij het inleveren van de kopij nog onduidelijk. De eerstvolgende gelegenheid
wordt op 26 mei geboden met ds. Nordt als voorganger.
Zo 3 febr. Bevestiging en afscheid: We nemen afscheid van Henk Zomer als diaken en Luc Kok als ou-

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.
Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!
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AGENDA
21 jan.: Om 20 uur is er in het Dienstgebouw een bijeenkomst voor allen die zich op welke wijze dan ook
met het jeugdwerk bezig houden. We kijken terug op
een geweldige Kerstgezinsdienst, waar alle groepen
binnen het jeugdwerk aan mee hebben gedaan. Is het
mogelijk rond Pasen nog eens iets dergelijk te doen?
23 jan.: In de kerk wordt dan geoefend door ouderlingen en preeklezers in het vervangen van een plotseling afwezige voorganger tijdens de dienst.
24 jan.: De leiding van de Kindernevendienst en de
Zondagsschool dorp gaan dan bespreken hoe de samenwerking in de afgelopen twee maanden is verlopen en hoe op een vruchtbare manier samen verder te
gaan. Samen sta je sterker dan alleen.
24 jan.: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg,
aanvang 20.15 uur, locatie: Fokkerstraat 37.
29 jan: Inleveren van de kerkbalans enveloppen in het
Dienstgebouw van 19.00 tot 21.00 uur.
6 febr.: Mannenclub in het Dienstgebouw, aanvang:
10.00 uur.
7 febr.: De volgende keer dat we samen de maaltijd
willen gebruiken is op 7 februari om 18.00 uur in het
Dienstgebouw. Welkom! Wel graag even aanmelden,
dan staat er een stoel en een bord voor u klaar en
wordt er een maaltijd op het bord geserveerd.
6 mrt.: Mannenclub in het Dienstgebouw, aanvang:
10.00 uur

de tijd dat ze nog in Rotterdam woonde. Later zijn zij
en haar man verhuisd naar Deventer om uiteindelijk
vanaf de jaren ’90 in Markelo terecht te komen, dicht
bij een van de beide zoons. Ze genoot ervan wanneer
kleinkinderen na schooltijd bij hen kwamen eten. De
oudste zoon schetste haar in het crematorium te Usselo als een liefhebbende, zorgzame moeder, die
zichzelf wegcijferde, ondernemend was en van het
buitenleven hield. Honden en katten konden bij haar
geen kwaad doen. Anderen haalden herinneringen
aan vroeger op of memoreerden haar in haar goede
tijd. Een kleindochter vertolkte iets van de moeiten in
haar leven met een pianostuk, dat ze de titel ‘worsteling’ gaf. Moge Toos nu rust hebben gevonden. Ze is
87 jaar geworden.
Kort nadat ze zich niet zo fit voelde overleed Harmina
Gerritdina Schreurs-Nijland van de Koekoekslaan 156
op 2 januari op de leeftijd van 88 jaar. Mina kwam van
de Oude Borculoseweg 4, waar ze als enig kind opgroeide en meehielp op de boerderij. In de oorlog
leerde ze Berend Jan Schreurs kennen met wie ze in
1945 trouwde. Enkele jaren later stierf Mina’s moeder.
In 1964 moest het roer om, toen Berend Jan een ernstig hartinfarct kreeg. De varkens werden afgestoten.
Er bleef alleen melkvee over en eenden en kippen
voor de hobby. Hij vond afleiding in het vlechten van
manden. Zij haalde energie uit de contacten aan huis.
Mina stond altijd met de koffie klaar en genoot van
familie om haar heen. Ze maakten reizen naar het buitenland, maar Mina was net zo lief thuis. Na het overlijden van haar man in 1997 werd ze zelf in 2000 flink
ziek. Ze herstelde echter en verhuisde in 2003 naar de
Anholtskamp, waar ze naar volle tevredenheid heeft
gewoond. Ze bracht de tijd door met lezen, breien, of
kaarten met oude buren of vriendinnen. Op de rouwkaart is een orchidee afgedrukt, haar lievelingsbloem.
Moge de tekst van haar aanneming tot lidmaat ook de
familie, klein- en achterkleinkinderen tot bemoediging
zijn: over God als herder, bij wie je welkom bent
(Psalm 23).

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
We hebben drie geboortekaarten ontvangen:
Op 28 november is Naud geboren, zoon van Harrie
Kornet en Erika Paalman, broertje van Mees. Ze wonen op Keppels 3.
Op 12 december kwam Dorian Corné ter wereld, zoon
van Gerrit en Ellen Leeftink, Koekoekslaan 58. Dorian
is het broertje van Gerdian.
In het nieuwe jaar zag Arend Jan Laurens het levenslicht. Op 3 januari werd hij geboren. Laurens is de
zoon van Arjan en Janneke Rohaan, Koemweg 11 en
het broertje van Rutger.
We willen de trotse ouders van harte feliciteren met de
geboorte van hun tweede kind en wensen hun veel
geluk toe als gezin.

PASTORAAT
Vorig jaar is Hannie de Joode van de Tolweg 54 begonnen om als contactpersoon bezoekwerk te doen in
de buurt. Bij de vermelding in het kerkblad van de
desbetreffende straten is de Loosboersstraat vergeten. Intussen zijn er meer mensen nodig, die ons team
gaan versterken. Sommige buurten zijn al langer verstoken van een ouderling of pastorale medewerker.
We hopen op aanvulling. Wie is bereid te helpen? Het
betreft hier het oudere deel van de wijk de Esch, een
deel van de Fokkerstraat, de A. ten Hovestraat (afgezien van de Anholtskamp), de Koekoekslaan (even
nummers, behalve de aanleunwoningen bij de Anholtskamp), de Koemweg en Vennekesweg. Ook de
Noordachtereschweg (afgezien van het appartementencomplex) is vacant. Verder is er opvolging welkom
voor de straten, waar Willem Mensink bezoekwerk
deed: Bovenbergweg, Herikerweg vanaf nr. 16/17,
Holtdijk, Plasdijk, Rijssenseweg (16-26 en 31-55) en
de Worsinkweg. Kortom: er blijft werk liggen, waar anderen onvoldoende aan toekomen, zoals bezoek bij

WIJ GEDENKEN
Na een afnemende gezondheid is op 7 december
Toos Nauta overleden, Haar meisjesnaam luidde: Tona Margaretha Wijntje Kooij. Ze verbleef de laatste jaren op afdeling de Hulpe van de Anholtskamp. Voor
die tijd woonde ze met haar man Wim aan de Koekoekslaan 166. Toos had langere tijd last van Alzheiste
mer. Voorheen gaf ze tot haar 75 gymnastiekoefeningen op muziek aan ouderen. Ooit is ze begonnen
als verzorgster in een consultatiebureau. Dat was in
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geboorte, verjaardagen vanaf 78 jaar, jubilea en ziekte. Op wie mogen we een beroep doen? U mag een
lid van het team benaderen voor meer informatie of
contact opnemen met uw wijkpredikant.

IN MEMORIAM
Na een jaar van afnemende gezondheid kwam er op
maandag 7 januari een einde aan het leven van Fredrik Willem Wolter Hendrik Holstege in de leeftijd van
84 jaar.
Willem werd op 1 februari 1928 geboren als jongste
zoon in een gezin met een oudere broer en zus aan
de Kluunvenneweg 1 in de Achterhoek van Markelo.
Na de lagere school werkte Willem thuis op de boerderij en hij ging uit werken, eerst bij de Heidemij en
daarna tot de vut op 60-jarige leeftijd bij het Waterschap op de maaiboot en de trekker. In 1952 trouwde
Willem met Jenneken Wolters. Aan dit huwelijk kwam
na 54 jaar een einde door het overlijden van Jenneken
in 2007. Samen kregen ze 2 zoons, DirkJan en Gerrit.
Gerrit is altijd thuis gebleven en DirkJan kwam ergens
anders op de boerderij. Toen het werk op het erf aan
de Kluunvenneweg in de Achterhoek te veel werd, is
Gerrit met zijn vader naar het dorp verhuisd, naar de
bungalow aan de Schoolstraat 3. Willem heeft het hier
erg naar de zin gehad, hij kon er goed wennen, al is
hij zijn oude buurt nooit vergeten. Na enkele ziekenhuisopnames kwam Willem terecht in het Elisabeth in
Delden. Ook daar had hij het goed naar de zin. Wanneer hij maar een praatje kon maken, dan was het
goed. Het kaarsje van zijn leven ging in de laatste weken langzaam uit en nu mag Willem rusten.
In de afscheidsdienst op 11 januari in het Uitvaartcentrum hebben we Willem als vader, opa en overgrootvader, broer en buurman herdacht. Troost hebben we
gezocht in woorden uit de Bijbel uit Johannes 15 waar
Jezus zegt dat Hij de ware wijnstok is en dat wij - in
zijn liefde - altijd met Hem verbonden zijn. We zongen
Gezang 427, een lied dat ook gezongen is tijdens de
huwelijksinzegening van Willem en Jenneken.
Aansluitend hebben we het lichaam van Willem toevertrouwd aan de aarde op de Algemene Begraafplaats tot de dag dat God ons bijeen zal verzamelen.
We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de verdere familie troost en kracht toe van de
Heer onze God en van mensen om hen heen.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid
Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl
WIJ GEDENKEN
Op 4 december overleed Hendrina Johanna (Dina)
Klumpers-Greven na een liefdevolle verzorging door
haar familie aan de Rouwelaarsdijk 10. Ze is 95 geworden en was lange tijd kerngezond. Pas in de laatste jaren liet haar geheugen haar in de steek. Als kind
groeide ze op bij een oom en tante aan de Petersweg.
Dat had te maken met het overlijden van haar moeder,
nadat zij was bevallen van Dina. In mei 1941 trouwde
ze met Arend Jan Klumpers en verhuisde ze naar zijn
boerderij aan de Leusmanweg. Daar zijn de beide kinderen geboren, Engbert en Dinie. Door ruilverkaveling
werd het bedrijf in Markelosebroek voortgezet. Dina
was boerin in hart en nieren. Ze was net zo lief bezig
op het erf met het vee als in de keuken met de maaltijd. De familie verliest in haar een lieve en zorgzame
moeder, die wijs was met klein- en achterkleinkinderen en gek op honden. In de afscheidsdienst lazen we
een gedeelte van Psalm 27, naar een wandtekst in
haar kamer. Met Gezang 300 bezongen we de verwachting van een nieuwe dag: ‘Eens als de bazuinen
klinken…’ In deze hoop hebben we haar lichaam ter
aarde besteld. MD
Met pijn in het hart moest op 5 december afscheid
worden genomen van een lieve vrouw, zorgzame
moeder en fantastische oma: Hermina Hendrika (Mina) Snellink-Sanderman. Ze leed aan kanker. In 2009
kwam deze ziekte voor het eerst aan het licht. Er
volgde een succesvolle behandeling. In mei 2010 kon
haar 55-jarig huwelijk met Herman worden gevierd
met de drie kinderen, zeven kleinkinderen, verdere
aanhang, familie, vrienden, bekenden en buren. Maar
toen de kanker een half jaar later in een andere vorm
terugkeerde, was er helaas geen genezing meer mogelijk. Velen kwamen condoleren aan de Larenseweg
66, waar ze hun melkveehouderij hebben. Mina zelf
kwam van Bolink. In de rouwdienst in het uitvaartcentrum overdachten we het leven van een vrouw, die
nog moeilijk kan worden gemist. Ze was thuis een belangrijke schakel, hielp mee op de boerderij en had
hart voor haar gezin en ook voor het vee. Ze is niet
ouder dan 75 jaar geworden. Maar toch heeft ze wel
veel mee kunnen maken. Er zijn reizen gemaakt en
gasten ontvangen uit het buitenland. Er is vrijwilligerswerk verricht. Mina was actief en betrokken. Nu
dat alles voorbij is, wensen we haar het Licht van
Christus toe. MD

STUDIE
Leren is een activiteit die bij het leven hoort. Wanneer
je werkt en bij wilt blijven in je vakgebied, is het zinvol
af en toe terug te gaan naar de schoolbanken en een
cursus te volgen.
Sinds september 2012 zijn ook predikanten verplicht
in het kader van de Permanente Educatie terug te
gaan naar de collegebanken. Een deel van de studietijd is vrij in te vullen, een deel kan gekozen worden uit
een groot aanbod en een deel is een beperkte keuze
uit een verplicht aanbod.
In februari zal ik 3 dagen terug gaan naar de collegebanken in Groningen. De cursus die ik ga volgen heeft
de titel “Tot het einde toe levend; een theologisch ethisch perspectief op de zorg rondom het levenseinde”. Een onderwerp waar een predikant in werk en leven regelmatig mee te maken heeft. De tijdsinvestering voor deze cursus is twee werkweken. In de
maand februari zal ik naast de werkzaamheden die
geen uitstel dulden, dus niet veel tijd over hebben voor
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andere zaken. We hopen dat de studie niet alleen
leerzaam is voor mijzelf, maar dat u, als gemeente, er
in de loop van de tijd ook de vruchten van kunt plukken.

Kerkrentmeesters
Kerkradio
Als het goed is heeft iedereen die nu kerkradio heeft
een brief ontvangen van de Kerkrentmeesters hoe we
nu verder gaan met de kerkradio/kerktelefoon. Wilt u
a.u.b. zo spoedig mogelijk reageren door de antwoordstrook in te leveren bij het kerkelijk bureau?
Voor enkele luisteraars verandert er eigenlijk niets
omdat zij al via het internet luisteren. Ook is er voor
sommigen de mogelijkheid om aangesloten te worden
op het internetmodem dat ergens in het pand al aanwezig is. Dit kan dan met bekabeling of via “Home
plugs” (via de 220v bedrading)
Voor de rest geldt dat zij een internetaansluiting moeten aanvragen bij Tele2, KPN of Ziggo.
Voor degene die op 1 februari nog geen internetaansluiting heeft zal er tijdelijk een inkiesnummer automatisch ingesteld worden waarmee het mogelijk zou
moeten zijn om alsnog kerkradio via de telefoon te
ontvangen. De inbelkosten zullen wel hoger zijn dan
nu maar het is dan ook een tijdelijke maatregel in afwachting van de internetaansluiting bij u thuis. Helaas
geeft de tijdelijke inbeldienst geen garantie op een
verbinding zonder problemen…..
Als u na de brief toch nog vragen hebt dan kunt u bellen met Frits van Zwol telnr. 0547 362652

Allen die ik in de afgelopen dagen niet persoonlijke de
hand heb kunnen schudden en zodoende niet het beste heb kunnen wensen voor 2013 wil ik langs deze
weg nog veel heil en zegen toewensen voor het nieuw
begonnen jaar. En een ieder wil ik een goede gezondheid toewensen in deze winterweken waarin een
hardnekkige griep telkens de kop op steekt. Dat de
voorjaarszon spoedig doorbreekt om mensen te verwarmen, zoals het Licht van Pasen dit jaar al vroeg zal
gaan schijnen.
Ds. Elly Nordt

Kerkenraad
Uit de kerkenraadsvergaderingen van november
en december 2012
Op 15 oktober is er een ontmoetingsavond geweest
met alle geledingen van het jongerenwerk waarin een
samenwerking tot stand is gekomen tussen de kindernevendienst en de zondagsschool. Gekeken wordt of
de leiding van de nevendienst ook kan meedraaien
met de zondagsschool.
De dienst met de Ichthusschool was specifiek gericht
op een project. Er waren veel kinderen in de kerk.
De jaarrekening na de Diaconie over 2011 heeft een
positief saldo van € 1539. De diaconie heeft geen
winstdoelstelling. Daarom hebben ze een gift gedaan
aan zorgboerderij ‘Aldrik’ in Markelo, de Voedselbank,
Kika en St. Manengouba (waterproject in Afrika).
Ds. Elly Nordt is in het kader van Permanente Educatie 2x naar Amsterdam geweest. Dit was een cursus
met als onderwerp: lezen in de bijbel aan de hand van
het Bijbels ABC van Miskotte.

Jeugd en Jongerenwerk

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

Bevestiging/afscheid ambtsdragers
In de kerkenraadsvergadering van 16 januari is afscheid genomen van Dhr. Luc Kok als ouderlingkerkrentmeester en dhr. Henk Zomer als diaken. In
de dienst van 3 februari zal mevr. Josje Zweers worden bevestigd als ouderling.
Luc Kok is bevestigd in mei 2009 en heeft zich met
name op het financieel terrein binnen het College van
Kerkrentmeesters ingezet. Hij heeft aangegeven door
gebrek aan tijd geen tweede ambtstermijn te aanvaarden. Wel blijft hij het college ondersteunen. Hartelijk
dank hiervoor.
Henk Zomer is bevestigd in april 2008. Hij vertegenwoordigde de Protestantse gemeente Markelo in de
Algemene Classicale vergadering Enschede. En was
afgevaardigde naar de generale synode. Nu dit lidmaatschap afloopt, heeft Henk besloten geen nieuwe
termijn te aanvaarden. Wij danken Henk voor de
werkzaamheden in de plaatselijke diaconie en in het
bijzonder bij de vertegenwoordiging in andere vergaderingen.

Wanneer: Zie hieronder
…..
Het nieuwe jaar is begonnen en “nieuwe” leiding gevonden. De jeugdclubs gaan weer van start!
We zijn blij, dat er mensen zijn gevonden die tijd willen
steken in dit jeugdwerk!
De dames Erna en Anneta Kok zijn bereid om de “kar”
te gaan trekken. Zij krijgen assistentie van een aantal
enthousiaste jongeren. Bij het schrijven van dit bericht
waren alle namen van deze mensen nog niet bekend.
Dit komt in een later bericht.
Er wordt ijverig overlegd over de aanpak en invulling
van dit “knutsel” uur.
De leeftijd van de groepjes blijft hetzelfde (6-10
jaar en 10-12 jaar), en de tijd en onkosten blijven
ook gelijk. Wat wél anders wordt is de frequentie: niet
2x per maand, maar om te beginnen 1x per maand.
Dit zal (meestal) zijn op de laatste donderdag van de
maand.
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Via het kerkblad, de website (pkn-markelo.nl) of Maarkels nieuws houden we jullie op de hoogte.
De eerste clubavond is op donderdagavond 31 januari 2013 van half 7 tot half 8 in het Dienstgebouw.
Zin om mee te doen? Kom kijken!
Kinderen van basisschoolleeftijd …..allemaal welkom!!!
Groetjes, de leiding

Mocht u geen acceptgirokaart hebben ontvangen en
de Zondagsschool toch willen steunen dan kunt u uw
gift overmaken op bankrekeningnummer 34.07.53.412
t.n.v. Zondagsschool Markelo. Mede dankzij de steun
van u allen is het mogelijk om het Zondagsschoolwerk
in Markelo in stand te houden.

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Kerstviering
Op zaterdag 22 december vierde de
Zondagsschool in de Martinuskerk
haar kerstfeest samen met ouders,
grootouders, broertjes en zusjes en
andere belangstellenden. De kerk
was goed gevuld en de sfeer was prima.
Alle Zondagsschoolkinderen hebben meegeholpen om
de dienst in te vullen. Ze brachten samen het licht in
de kerk door zelfgemaakte sterren te verlichten en
voor in de kerk te hangen. De kinderen uit Stokkum
ontstaken de adventskaarsen en droegen bij iedere
kaars een adventsversje voor, terwijl de kinderen uit
Elsen van het kerstverhaal een mooi gedicht hadden
gemaakt.

Donderdag 31 januari 2013:
Op deze verenigingsavond is
mevr. Inez de Beaufort bij ons te
gast.
De naam doet het al vermoeden.
Inez de Beaufort is de dochter van
onze oud-burgemeester De Beaufort. Daarnaast is zij hoogleraar aan de Erasmus universiteit in Rotterdam in medische ethiek.
Ze heeft zitting in tal van nationale en Europese adviescommissies zoals de Gezondheidsraad.
Inez de Beaufort geeft een lezing over de problemen
van eten en overgewicht en het gevolg daarvan.
De vraag is: Is dit een probleem voor de volksgezondheid?
Alle aspecten die daarmee verband houden komen ter
sprake, zoals ten eerste het aspect van rechtvaardigheid: overgewicht zorgt voor extra kosten in gezondheidszorg. Ten tweede het aspect van vrijheid en verantwoordelijkheid: namelijk mensen moeten zelf weten
wat ze eten. Of het omgekeerde: mensen kunnen niet
helpen dat ze overgewicht hebben. Tevens vergelijkt
ze dit met rokers of gevaarlijke sporters. Zij brengt dit
naar voren op een luchtige manier met filmpjes en
plaatjes.
Het belooft een interessante avond te worden.
De avond begint om 20.00 uur in het Dienstgebouw
van de Martinuskerk te Markelo.

Algemeen

Daarna was het tijd voor het kerstspel. Een bijzonder
kerstspel, waarbij “Het kerstverhaal volgens Frans
Bijvank” werd verteld. Op het scherm waren de voor
Frans Bijvank kenmerkende tekeningen te zien, terwijl
door de kinderen uit het Dorp op het toneel het
verhaal van de geboorte van Jezus werd uitgebeeld.
Aan het einde van de viering kregen alle kinderen van
de Zondagsschool als vanouds een tasje met hierin
iets lekkers en een mooi leesboek. Voor de oudere
kinderen was er zelfs een gezangboek of bijbel. Maar
ook aan de andere kinderen was gedacht en ook zij
kregen bij het uitgaan van de kerk een snoepzakje en
een sinaasappel.

Donderdag 28 februari:
Mevrouw Vera Wiefferink is dan onze gast op de verenigingsavond in het Dienstgebouw. Zij is secretaris
van “Kreenk vuur de Twentse Sproak”.
Deze organisatie zet zich in voor dialectavonden, cursussen Twents voor beginners en kerkdiensten in de
streektaal. Ook werkt de organisatie mee aan wetenschappelijk onderzoek en aan vertalingen, televisieen radioprogramma’s.
Vera wil ons deze avond verhalen vertellen in het dialect van de Twentse sproake. De meeste verhalen zijn
humoristisch. Maar ook vertelt zij verhalen die uit het
leven zijn gegrepen en doorspekt met een lach en een
traan.
De avond begint om 20.00 uur in het Dienstgebouw
van de Martinuskerk te Markelo.

Start in 2013
Op zondag 13 januari zijn we weer begonnen met de
Zondagsschool. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn
van harte welkom om een keer mee te kijken wat er zo
al in het Zondagsschooluurtje gedaan wordt. Dat kan
in het Dorp (Dienstgebouw) in Stokkum (school) en in
Elsen (kinderopvang bij de familie Pinkert).
Kerstcollecte
In een vorige uitgave van het kerkblad was een
acceptgirokaart bijgesloten voor de kerstcollecte van
de Zondagsschool Markelo. Velen van u hebben via
deze weg het werk van de Zondagsschool gesteund,
waarvoor onze hartelijke dank!

KERST GEZINSDIENST
Wat een voorbereiding ging hieraan vooraf!
Ds. Nordt en de leiding van het kerkelijk jeugdwerk in
Markelo begonnen eind oktober enthousiast met allerlei plannen om een echte gezinsdienst in elkaar te zet-
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ten voor jong en oud. Een musical moest er in voor
komen, veel zingen, voor de kleinsten een mogelijkheid om te kleuren en dat alles met de hulp van veel
jonge mensen. Dat is gelukt!
Deelnemers aan de musical, koortje en leiding zijn na
Sinterklaas, een aantal keren bijeen geweest om de
tekst te leren en te oefenen. Anderen hielpen bij de
aankleding van het toneel. En wat te denken van verzorgen van geluid, licht en bedienen van de beamer!
Wat kan er véél in goede samenwerking! Dat alleen al
maakte Kerst tot een feest.
Toen op kerstavond de kerk vol zat met zó veel kinderen, ouders, grootouders en nog vele anderen, was
Kerst compleet…..er zijn voor elkaar, leven uit het
Licht, Jezus Christus die ons uitnodigt en voorgaat.
Na een fijne dienst kreeg ieder de gelegenheid om
onder het genot van warme chocolademelk buiten nog
even na te praten bij de vuurkorf en toeziende ogen
van 3 echte schapen!

zo 20
ma 21
di 22

Januari 2013
1 Korintiërs 12:1-11
1 Korintiërs 12:12-30
1 Korintiërs 12:31–13:13

wo 23

1 Korintiërs 14:1-12

do 24

1 Korintiërs 14:13-25

vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30
do 31
vr 1
za 2
zo 3
ma 4
di 5
wo 6
do 7
vr 8
za 9
zo 10
ma 11
di 12

1 Korintiërs 14:26-40
1 Samuel 8:1-22
1 Samuel 9:1-25
1 Samuel 9:26–10:16
1 Samuel 10:17-27
1 Samuel 11:1-13
1 Samuel 11:14–12:25
februari
Psalm 87
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-44
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Psalm 88
1 Samuel 13:1-15a
1 Samuel 13:15b–14:15
1 Samuel 14:16-30
1 Samuel 14:31-46
1 Samuel 14:47-52

wo 13

1 Samuel 15:1-23

do 14
vr 15
za 16
zo 17
ma 18
di 19
wo 20
do 21

1 Samuel 15:24-35
1 Samuel 16:1-23
1 Samuel 17:1-30
1 Samuel 17:31–18:5
1 Samuel 18:6-30
1 Samuel 19:1-24
1 Samuel 20:1-23
1 Samuel 20:24–21:1

vr 22
za 23
zo 24
ma 25
di 26
wo 27
do 28

1 Samuel 21:2–22:5
1 Samuel 22:6-23
1 Samuel 23:1-13
1 Samuel 23:14-28
1 Samuel 24:1-23
1 Samuel 25:1-19
1 Samuel 25:20-44
Maart

vr 1

1 Samuel 26:1-25

za 2
zo 3
ma 4
di 5

1 Samuel 27:1-12
1 Samuel 28:1-25
1 Samuel 29:1-11
1 Samuel 30:1-31

wo 6

1 Samuel 31:1-13

Gewijde sfeer?
Moordpartij
Bevrijding en verraad
Achtervolging
Respect
Belediging
Wijs en dwaas
De geschiedenis
herhaalt zich
Dubbelrol
Geestelijke strijd
Hoog spel
Moord en brand
Vallen in je eigen
zwaard

BOEKEN EN GRAMMOFOONPLATEN (LP’s)
Iedere eerste donderdag van de maand is er van 9.30
uur – 12.00 uur boeken- en grammofoonplatenverkoop in het Dienstgebouw van de Martinuskerk.
Op zaterdag 16 maart 2012 van 11.00 uur – 15.00
uur vindt er een speciale verkoop plaats van LP’s!
Vooral klassieke muziek en LP’s uit de 60-er en 70-er
jaren zullen dan aan de liefhebbers worden aangeboden. Iedereen is van harte welkom!
De boekencommissie

Eén Geest
Eén Lichaam
Liefdeslied
Profeteren in gewone
taal ...
... verstaanbaar voor
iedereen.
Orde van dienst
Wie is koning?
Op zoek
De koning komt
Sauls grootheid
Koningsnummer
Troonrede

MARKELO'S KERKKOOR.
Maandag 7 januari hadden we de traditievolle jaarvergadering in het Dienstgebouw gehouden. Een
terugblik op vorig jaar, met zes optredens door ons
koor. In de Martinuskerk hier in Markelo, maar ook
in Diepenheim en in zorginstellingen zoals "de Lathmer" in Wilp en "Eugeria" in Almelo.
Na de pauze volgde een fotopresentatie van ons
80-jarig jubileum (2011) en natuurlijk de gebruikelijke verloting.
Mevrouw Dika Nijland-Wibbelink verlaat ons koor
na 68 JAAR!! Ze is lid sinds 1944. Onze voorzitster
bedankt Dika en er zijn bloemen voor haar. Ook
zijn er bloemen voor Alie Schonewille die het bestuur verlaat maar graag blijft zingen bij het koor.
Janny Linde is bereid plaats te nemen in het bestuur. Mooie woorden waren er namens de kerkenraad door Mevrouw Doornhein. Ze speelde met de
woorden "tonen" en "noten", het samenbrengen van
verschillende stemmen en persoonlijkheden tot een
kooreenheid. Zo vond ze het koor een meerwaarde
e
voor de feestelijke kerkdienst van 1 kerstdag 2012.
Al met al tevreden leden en bestuur.
We wensen U een goed 2013 toe en ook in het k omend jaar zijn nieuwe leden van harte welkom.
(maandagavond 20.00 - 22.00 uur)
Een groet van allen van het koor.

Pinksterpsalm
Het Woord beschermt
Het Woord irriteert
Het Woord geneest
Het Woord verbindt
Aangeraakt
Absolute duisternis
De wacht aangezegd
Heldendaad
In de nesten
De strijd gestaakt
Strijdbare koning
Gehoorzaamheid
gevraagd
Berouw
Een nieuwe gezalfde
Wie durft?
Reuzenkracht
Overwinningen
Vlucht en uitvlucht
Vriend en vijand
Roerend afscheid

MIRRE-WINTER
Voor de derde keer kwam het Brook-duo met hun
“kerkentoer” in de Martinuskerk in Markelo!
Na een zeer volle middag- en avondvoorstelling in
2011, kwam van vele Markeloërs de vraag of dit in
2012 nog een keer uitgevoerd kon worden.
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Die derde keer was op 15 december en het was weer
een succes. Er lag geen sneeuw, het was niet echt
winters, maar met de vertelling en de liederen was je
even helemaal in oorlog- kerst - en wintersfeer.
Het blijft bijzonder dat je met 2 mensen, 2 stoelen, een
zwart doek met lichtjes en een goede geluidsinstallatie, zó veel kunt bereiken! Niet alleen in Markelo, maar
in de wijde omgeving heeft men er weer van kunnen
genieten. Héél fijn!
Bedankt, Gert-Jan en Hennie.
Na de (mirre)winter komt het voorjaar en wordt er al
weer gewerkt aan de herdenkingsfietstocht in april,
georganiseerd door het Canada Comité Markelo.
Waar een “kleine” plaats groot in is!
Een teken van band en saamhorigheid, waar we met
elkaar als Markeloërs aan moeten / kunnen werken.
Brook-duo……succes!
Namens de Protestantse Gemeente Markelo,
J. Doornhein-Vastenburg

Ouders worden nu geschoold door 5 professionals
over hun rechten en proberen in vakbondswerk betere
arbeidsvoorwaarden te krijgen. Ze worden zich langzaam maar zeker beter bewust van hun rechten. Veel
ouders zien de problemen, maar weten geen oplossing. Zij hebben Kerk in Actie gevraagd om met hen
mee te denken en hen raad te geven.
Om u een idee te geven:
De kosten voor 5 workshops om de relatie met hun
kinderen te verbeteren voor 20 deelnemers, vervoer
van de deelnemers en de maaltijden zijn €400.
U kunt financieel bijdragen via de diaconie
34.07.00.327 o.v.v. Cepromun.
COLLECTEN:
Datum
CvK.:
25 nov. 127,35
30 nov.
02 dec. 41,39
09 dec. 35,95
16 dec. 40,75
16 dec. 179,91
22 dec.
23 dec. 35,81
24 dec. 105,29
24 dec. 105,68
25 dec. 103,43
30 dec. 32,42

Diac.: Eindcollecten:
127,35 269,65 CvK-kerkradio
60,70 Diac. Anholtskamp
41,39 96,85 CvK-orgelfonds
35,95 100,25 Diac.-kerstpakketten
40,75 99,75 Diac.alg.middelen
168,72 CvK.kerstzangdienst
81,40 Diac.Anholtskamp
35,81 85,95 CvK-onderhoudfonds
105,29 275,19 Diac.Kinderen in de Knel
105,68 341,75 Diac.Kinderen in de Knel
103,42 295,20 CvK.Jeugd/Jongerenwerk
32,42 104,05 CvK. Oudejaarscollecte

Giften 19 november t/m 31 december 2012
CvK: College van Kerkrentmeesters
W. 5,00 / n.n. 5,00 / W. 10,00 / B-W. 10,00 / B-B. 5,00 / L-W.
5,00 / W. 5,00 / S. 5,00 / KO. 5,00 / JS. 5,00 / MB. 5,00 /
GJW. 5,00 / AO. 10,00 / S-tH. 20,00 /E-K. 40,00 / FJW. 5,00
/ W-C. 25,00 / S. 10,00 /HH. 10,00 / GHA. 10,00 /
B-O. 10,00 / J-S. 7,50 / tW-R. 10,00 / S-K. 10,00 /
E-W. 10,00 / G. 20,00 /
Verjaardagsfonds:
B. 10,00 / M. 10,00 / J-S. 5,00 / GWS. 10,00 / GdR. 20,00 /
HP 10,00 / B-G. 10,00 / P-K. 10,00 / FJK. 7,50 /
per acceptgiro’s €. 1.055,63
DIACONIE:
Fruitbakjes: van 11 nov. t/m 31 dec. €. 678,40
Kalenders €. 186,00
Bloemen: Z. 5,00 / DS. 10,00 / JW. 10,00 / JtB. 10,00 / L-Z.
10,00 / B. 10,00 / K-A. 10,00 / S. 20,00 / H. 5,00 / JtB. 10,00
/ S jr. 10,00 / K-W. 10,00 / GHV. 10,00 / GHV. 15,00 /
GH. 10,00

De collecte van 3 februari is voor het Project
Cepromun in Peru.
De ZWO-groep gaat een jaar lang aandacht geven
aan een project in Peru.
Een voorbeeld van werken aan een betere wereld.
De Martinuskerk heeft zich garant gesteld voor
€1000, - en nu vragen we u om aandacht aan dit werk
te geven en dit werk financieel te steunen. Maar hoe?
Hebt u een idee? (Spontaan gaf iemand na de kerkdienst ons al een gift. Dat geeft moed).

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

In Peru komen de
mensen geleidelijk aan
tot de conclusie dat
kinderen een vak moeten leren en niet mee
kunnen werken aan
het inkomen van de
ouders, hoe goed dat
geld ook gebruikt kan
worden
Dat
geeft
spanningen in het gezin. (Veel ouders worden uitgebuit door hun werkgevers en krijgen een te laag loon,
zodat ze het schoolgeld niet kunnen betalen).

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
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PROTESTANTSE KERK
NEDERLAND

hierbij vooral aan problemen rond vacatures, parttime predikantsplaatsen, onderhoud van een monumentaal kerkgebouw of wat dan ook.
3. Kerk in Actie als bondgenoot in diaconaal en missionair werk. Een kerk is pas echt kerk als zij open
staat voor de buitenwereld, oog heeft voor de
naaste en goed inhoud weet te geven aan de diaconale en missionaire taak. De eigen kerkelijke
organisatie voor dat werk is Kerk in Actie, daar is
professionele steun beschikbaar.

Enkele berichten uit de synode
vergadering van november 2012
De Synode werkte aan “huis en hel”
Nou ja, dat is wat al te sterk uitgedrukt, maar het geeft
wel weer wat de meest heikele onderwerpen waren.
Er was een lastige discussie over een nieuw te bouwen “huis van de kerk”, de renovatie van het Roosevelthuis en van Hydepark, dat kost veel geld terwijl de
lokale gemeenten moeten bezuinigen. En er werd een
“gravamen”, een bezwaar tegen de belijdenis, behandeld, waarin – eenvoudig gesteld – afstand werd genomen van het idee dat God mensen zal straffen met
eeuwige verdoemenis.
In het kort: dat huis van de kerk wordt gebouwd, de
kerk stelt daar een lening voor beschikbaar.
Het bezwaar tegen de belijdenis als “een kerkelijk monument” werd ongegrond verklaard. Wat mij betreft is
het ook wel wat lastig om een persoonlijk geloof te baseren op een democratisch besluit of een hiërarchische beslissing. Het Roosevelthuis is een diaconaal
vakantieoord, aangepast voor mensen met een handicap. Hydepark is een conferentiecentrum dat o.a. gebruikt wordt door de Theologische Universiteit. Beide
gebouwen zijn “uit de tijd” en renovatie wordt te duur.
Daarom is gekozen voor een combinatie van de twee
functies, een nieuw gebouw met meerdere functies,
zodat het efficiënter kan worden gebruikt, het hele jaar
door. Na 30 jaar is de lening (3,5 % rente) terugverdiend.
1.

Wij en ons werk.
Dat is de titel van een handreiking voor de gemeente
over het dagelijks
werk, het was het
eerste agendapunt
van de novembersynode,
ingeleid
door een “buitenstaander”,
mevr.
Agnes Jongerius. Zij
vertelde dat de vakbond altijd wordt gekenmerkt door de slogan “5 minuten korter en 5 cent meer!” en dat het daarom goed is
dat andere organisaties, zoals de kerk, zich wat dieper
bezinnen op wat werk en werkloosheid betekenen. De
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) pleit voor “decent work for decent life”, de Nederlandse vakbonden
hebben wat moeite met het vertalen daarvan (wat is
decent werk?) en maakten daarvan “Goed werk voor
iedereen!”. Maar daarmee ben je er nog niet. Is bijvoorbeeld de prestatie van een politieagent alleen te
meten met het aantal bonnen dat hij levert, of is juist
zijn contact met moeilijke doelgroepen van groter belang?
De nota van de kerk legt het accent op dienst, met 4
basisprincipes:
1. We leven van Gods werk (daar hoort wat uitleg bij
maar daarvoor is hier te weinig ruimte, dat geldt
ook voor het volgende),
2. Betaald en onbetaald werk is in de eerste plaats
een bijdrage aan het welzijn van anderen,
3. De arbeider is zijn loon waard.
4. Werk is samenwerken
Besloten is het discussiestuk tot een handzaam document voor gemeentewerk te maken.
Al vast een discussievraag: Hoe kijkt iemand in
Bangladesh tegen zo’n discussiestuk aan? Ga er
maar aan staan!
3.

De kerk bezuinigt met nieuw elan.
Met minder geld meer doen is niet eenvoudig, toch is
dat wat de synode wil. De synode zelf zal minder gaan
kosten om de eenvoudige reden dat het aantal synodeleden is gehalveerd. Per classis is er vanaf nu maar
één afgevaardigde. Daar zit een risico in: de afstand
tussen de landelijke kerk en de plaatselijke gemeente
is al groot en dat kan nu nog groter worden.
De synode sprak uitvoerig over het nieuwe beleidsplan van het landelijk dienstencentrum (LDC) in
Utrecht. En ook daar zit bezuiniging als doelstelling in,
een kleiner personeelsbestand.
Waar zit dan dat nieuw elan? Is er dan nog ruimte
voor nieuw werk? De visienota van de kerk heeft als titel “De hartslag van het leven” en de beleidsnota van
het LDC heet “Met hart en ziel”. Maar met mooie worden kom je er niet. Toch geeft die titel wel aan waar
we het van moeten hebben. En dat wordt dan gezocht
in 3 speerpunten:
1. Het stimuleren van nieuwe vormen van kerk zijn.
Het gaat daarbij niet alleen om gemeenten die in
een krimpsituatie niet meer dat kunnen wat vroeger zo gewoon was, maar ook om aansluiting te
zoeken bij wat “nieuwkomers” hopen te vinden in
een moderne geloofsgemeenschap.
2. Het ontzorgen van lokale gemeenten. Hoe kunnen
de gemeenten zich concentreren op het eigenlijke
werk in de gemeente en daarbij gesteund worden
vanuit de landelijke kerkgemeenschap? Denk
2.

Kerkelijke relaties, binnen en buiten Nederland.
In bijna elke synodevergadering komt aan de orde hoe
we relaties met andere kerken onderhouden. Dat was
ook het geval in de novembervergadering en wel op
twee heel bijzondere manieren.
4.

Urdu-kerk
In Rotterdam en Amsterdam zijn twee gemeenten van
Pakistaanse christenen, waarbij de dienst in het Urdu
wordt gehouden. Deze gemeenten willen enerzijds
hun eigen karakter houden en anderzijds graag aansluiting hebben bij de PKN. Maar een gewone gemeente kunnen ze niet worden omdat er dan vanuit de
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kerkorde voorwaarden gesteld worden die ze niet
waar kunnen maken. Daarom is er gekozen voor een
nieuwe optie, een wijziging in de kerkorde die het mogelijk maakt dat “migrantengemeenten” en ander bijzondere gemeenten zich kunnen aansluiten bij de
PKN.

nanties en regelingen. De PKN bestaat als gefuseerde
kerk nog maar een jaar of 8, over die fusie hebben ze
wel heel lang gedaan, maar goed, dat is dan toch
maar gelukt. Sinds die fusie is een nieuwe kerkorde
van kracht. Die is nu geëvalueerd en natuurlijk heeft
dat geleid tot wijzigingsvoorstellen. In de novembervergadering van de synode is daar de laatste hand
aan gelegd. Alle gemeenten hebben daar inspraak bij
gehad en veel gemeenten hebben daarvan gebruik
gemaakt. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat
we het nu met minder mensen in de synode gaan
doen, de synode is vanaf 1 januari 2013 gehalveerd
en de leden worden nu voor 5 jaar benoemd. Ook is er
van alles aan regeltjes gewijzigd, maar dat moet u
maar opzoeken op de website van de kerk:
www.pkn.nl.

URDU delegatie

Zuid Afrika
In verband met de steun die de blanke ZuidAfrikaanse kerk, de Nederduits Gereformeerde Kerk,
destijds aan de apartheid gaf werden de banden met
die kerk verbroken. Nu is er sprake van een geheel
nieuwe situatie: de zwarte, gekleurde en blanke kerken (hoe is het mogelijk om over kerken met deze
kleuren te spreken?) zijn bezig met een herenigingsproces en, nog sterker, de blanke kerk heeft schaamte
en schuld uitgesproken over het apartheidsverleden.
Dat heeft herstel van de relatie met de PKN mogelijk
gemaakt. Voor menigeen een emotioneel gebeuren.
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Zuid-Afrikaanse vertegenwoordigers

Een democratische kerk
De PKN (niet te verwarren met de KPN), de Protestantse Kerk in Nederland, is een presbyteriaanse kerk,
d.w.z. geen episcopale kerk. Even zonder moeilijke
woorden: de protestantse kerk wordt bestuurd door
kerkenraden, door “gewone mensen”, ouderlingen, diakenen en dominees, en niet door bisschoppen. Het is
een democratische kerk. Wel zijn er zogenaamde
“meerdere vergaderingen”, maar dat meerdere slaat
niet op “baasje spelen” maar op het onderling verband
tussen meerdere kerken. Dat is de classis op regionaal niveau en de synode op nationaal niveau. Daar
zijn natuurlijk regeltjes voor nodig. In de PKN gaat dat
op 3 niveaus, de Kerkorde met hoofdartikelen, ordi-
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Tolweg 3 tel. 361238

5.
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College van Kerkrentmeesters
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ING bank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327
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