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eveneens een beeld van God blijkt te zijn. De mens kan
geen beroep doen op zijn zondigheid om aan zijn vermogens om te zorgen voor elkaar geen invulling te hoeven
geven.

MEDITATIE
In onze tijd valt er niet veel post meer op de deurmat. Toch
komt er soms wel eens iets interessants binnen. Dit overkwam mij in de afgelopen week met het boekje “Gij hebt mij
bekleed met een mantel van trouw” Hoe kerken mantelzorgers kunnen ondersteunen met daad en woord. Een uitgave van de Raad van Kerken in Nederland. Een onderwerp
dat via de media geregeld bij ons binnen komt door de
aansporingen van de overheid om in het kader van de bezuinigingen in de zorg meer aan mantelzorg te doen.
Het boekje bevat een schat aan praktische informatie en
tips en een aantal teksten om over na te denken.

Paulus leest het scheppingsverhaal naar Christus toe. Als
God de mens naar zijn beeld geschapen heeft, dan is de
opgestane Heer het oerbeeld van de schepping. “Hij is het
beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel
de schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, in
de hemel en op de aarde” (Kol. 1 : 15 - 16). In Christus is
het geschapen zijn naar het beeld van God bevestigd. Het
voorbeeld dat Christus ons heeft nagelaten is uitvoerbaar
door in zijn voetsporen te treden.

Op een andere plaats in dit kerkblad wil ik berichten over
wat mantelzorg is en wat de betekenis voor mensen is van
het geven en ontvangen van zorg.
In deze meditatie wil ik stil staan bij de vraag waarom wij
mensen voor elkaar hebben te zorgen, in een bewerking uit
genoemde brochure.
De mens komt niet uit het niets, maar is door God geschapen. God heeft op een heel zorgvuldige en zorgzame manier de schepping van de mens ter hand genomen.

Omdat de mens beeld van God is, ziet de mens in zijn medemens het aangezicht van God. Wanneer aan Jezus gevraagd wordt wie er toegang heeft tot het Koninkrijk der
hemelen, wijst Jezus op de wet van Mozes. Maar als je de
wet van Mozes niet kent, wat dan? Jezus vertelt het verhaal waarin de Mensenzoon, wanneer Hij terugkomt in zijn
heerlijkheid, de mensen verdeelt in twee groepen, zoals
een herder de verdeling maakt in bokken en schapen
(Matt. 25 : 31 - 46). De ene groep, aan de rechterhand,
blijkt van alles voor de Mensenzoon gedaan te hebben, zoals: hongerigen gevoed en dorstigen gespijzigd, naakten
gekleed, gevangenen en zieken bezocht. Ze zijn meer dan
welkom, deze onbekenden uit alle volken. Ze hebben de
Mensenzoon te eten gegeven en te drinken en dus zijn ze
welkom in het Koninkrijk van God. De andere groep blijkt
niets voor de Mensenzoon gedaan te hebben. Ze hebben
echter een excuus: Wanneer hebben wij u hongerig gezien
en dorstig? Dit excuus blijkt een uitvlucht. Natuurlijk hadden ze de Mensenzoon kunnen herkennen, want wat je
aan de minsten doet, doe je aan de Mensenzoon. Ook de
geringste is immers geschapen naar Gods beeld. In de
mens ontmoet je het gelaat van de Messias. In het gelaat
van de ander ontwaar je het geheim van de Ander, van de
God van Abraham, Izaak en Jacob.
Kortom: omdat de mens beeld van God is, kan hij zorgzaam handelen zoals God zorgzaam handelt en is tevens
elke mens een uitnodiging om hem te behandelen als een
beeld van God, want in het gelaat van de ander ontmoet je
het gelaat van de Heer onze God.

Bij de schepping, zoals verteld in Gen. 1 : 1 - 2 : 3, staat
de mens centraal. De zorg van God bij zijn scheppend
handelen gaat uit naar de mens. De mens wordt in een geordende wereld geplaatst, die al af is. De woonplaats van
de mens, de aarde, is geordend in dag en nacht, in het
droge en de zee, in de regeling van de weken en de seizoenen door zon en maan, in flora en fauna. Wanneer de
orde van de natuur wordt aangetast, is dat direct een aantasting van de mens. De mens geldt als de kroon op de
schepping. En vers 27 zegt: “Toen schiep God de mens
naar zijn beeld, naar de gelijkenis van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.”
Van alles wat God schept, wordt alleen bij de mens gezegd
dat hij naar Gods beeld geschapen is. Deze zegswijze
staat tegenover de uitdrukking “naar zijn soort”, dat als een
vast refrein klinkt bij flora en fauna. Planten en bomen, vogels en vissen, ze zijn gemaakt om de soort in stand te
houden. Maar de mens is er niet omwille van de soort
mens. De mens is geschapen door God en gericht op God.
De Bijbel stelt God niet als mens voor, maar stelt de mens
voor als op God gelijkend. De mens is beeld van God.
Daarom kan de mens handelen zoals God handelt. Wat
God kan, heilig zijn in zijn handelen, kan de mens op grond
van zijn beeld zijn van God eveneens (Leviticus 11 : 44 en
45; 19 : 2). Zoals God zorg kan geven aan zijn geschapen
mens, kan de mens zorg geven aan zijn evenmens, die net
als hij/zij beeld van God is.
De zondigheid van de mens tast niet zijn vermogen aan om
beeld van God te zijn. Wanneer de mens na de oerzonde
waarin zijn relatie met God (door het eten van de verboden
vrucht) en zijn relatie met zijn medemens (door het doden
van zijn broer) op het spel zijn gezet, komt er toch weer
opnieuw een kind ter wereld, een zoon van Adam, die

ds. Elly Nordt

Openluchtdienst Kösterskoele
7 juli, aanvang 10.00 uur
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Tenslotte deed Arne Wessels van de Koemweg 7 op
zijn heel eigen manier belijdenis van zijn geloof. Wij
zijn heel blij en dankbaar dat mensen in deze tijd ervoor uit willen komen dat de God van Jezus belangrijk voor hen is en dat de beslissingen die ze nemen
in het leven mede door hun keuze voor Jezus wordt
bepaald. We heten Mirna, Herbert, Mirjam en Arne
van harte welkom als belijdende leden van de PKN
en de gemeente in Markelo in het bijzonder.
De groep catechisanten bestaat uit 10 mensen. Het
komende seizoen gaan we met elkaar verder. We
praten bij één van de groepsleden thuis over leven,
geloven en werken en alles wat we tegen komen in
onze tijd. We delen kleine en grote dingen met elkaar
en dat is van waarde.
Er is een aanmelding van een stel voor het winterseizoen om een belijdenisgespreksgroep op te zetten.
Wie wil meedoen? We komen ongeveer één keer per
maand bij elkaar bij iemand thuis. De gesprekken
worden ingevuld door de groep, maar ds. Elly Nordt
zorgt voor samenhang en achtergrond. Nieuwsgierig? Laat het weten. Wanneer één van beide al belijdenis heeft gedaan, ben je samen welkom, want het
gaat om het gesprek met elkaar. Dat is de manier
van leren en geloven.
Op 7 juli 2013 om 10.00 uur organiseert de commissie Themadiensten de zomerse dienst “Wandelen
met God”. De predikant van deze dienst is ds. M.D.
van der Giessen uit Amersfoort. De muziek in deze
dienst wordt verzorgd door de Ballad Singers uit Lochem. We hopen dat het weer een mooie dienst
wordt met een prettige afwisseling van muziek, overdenking en interactie. En misschien komt er ook nog
onverwacht bezoek langs…..
De dienst zal zijn in het open luchttheater Kösterskoele van Markelo, achter het zwembad aan de Potdijk. Bij regen zal de dienst wel doorgaan, maar dan
in de Martinuskerk in Markelo. Wij hopen weer op
een mooie opkomst van veel kinderen, jonge mensen
en volwassenen.
18/8: Over geloof en politiek kun je beter niet een
discussie aangaan, want het leidt al snel tot onenigheid en strijd. Wie klanten te vriend wil houden als
zakenman gaat deze onderwerpen daarom liever uit
de weg. De lezing van deze zondag uit het evangelie
van Lucas bevestigt, dat er verdeeldheid kan ontstaan over Jezus (zie hoofdstuk 12: 49-56). Familieleden komen tegenover elkaar te staan. In onze
streek valt dit nog wel mee, maar in sommige moslimlanden gaat het echt op. Overigens hoefde je
vroeger bij ons ook niet bij je ouders aan te komen
met een rooms vriendje of vriendinnetje. Is deze verandering een teken van grotere tolerantie of van geloofsvervlakking?

Kerkdiensten
Alle recreatiezondagen na de dienst koffiedrinken
Zondag 7 juli Kösterskoele 1e recr. zondag
10.00 uur mw. v.d. Giessen
Eindcollecte: Cie Themadiensten
Zondag 14 juli Martinuskerk 2e recr. zondag
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diac / Imminkhoeve
Zondag 21 juli Martinuskerk 3e recr. zondag
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CvK / Kerkradio/TV
Vrijdag 26 juli Anholtskamp Zangavond
19.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
Collecte: Diaconie
Zondag 28 juli Martinuskerk 4e recr. zondag
10.00 uur mw. Reinders
Eindcollecte: Diac / ZWO-Project
Zondag 4 aug. Martinuskerk 5e recr. zondag
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Zondag 11 aug. Martinuskerk 6e recr. zondag
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diac. / Ronald MacDonaldkinderfonds
Zondag 18 aug. Martinuskerk
Heilig. Avondmaal (lopend)
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diac. / ZWO Zending
Zondag 25 aug. Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds
Vrijdag 30 aug. Anholtskamp Zangavond
19.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie
Zondag 1 sept. Martinuskerk
10.00 uur ds. v.d. Pol uit Wierden
Eindcollecte: Diac. / Stichting. Bartimeus
Zondag 8 sept. Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK Kerkblad
Koffiedrinken na de dienst

BIJ DE DIENSTEN
Belijdenis
In de dienst van 30 juni 2013 hebben 4 doopleden,
jonge mensen, ieder op eigen wijze “ja” gezegd tegen God en de belofte van Godswege gegeven bij de
doop ook zelf beaamd. Mirna Bussink van de Larenseweg 54 gaf een persoonlijke getuigenis van haar
leven in en met de kerk vanaf haar kinderjaren. Herbert van Putten en Mirjam van Putten - Hegeman,
Plasdijk 6 hadden ieder op hun eigen manier verwoord wat geloven in deze tijd voor hen betekent.

25/8: Het thema van deze zondag cirkelt rond de
vraag wie er welkom zijn bij God (volgens Lucas 13:
22-30). Wie gelooft in de boodschap van Jezus? Wie
er naar leeft? En wat betekent dit schriftgedeelte voor
de avondmaalsviering? Kun je maar beter thuis blijven, wanneer je jezelf te min acht? Of is ieder welkom in de kring?
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Doopdienst: Wie zijn kind wil laten dopen, nodig ik uit
om zich bij mij aan te melden. Op zondag 8 september is een doopdienst gepland. In week 35 zouden
we dan bijeen kunnen komen ter voorbereiding op
deze dienst. Marten Dijkstra.

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

Buurtdienst Stokkum: Na overleg is besloten om de
buurtdienst van 30 juni niet door te laten gaan. De
werkzaamheden aan het gebouwtje waren toen nog
niet ver genoeg gevorderd. Vooraf is geprobeerd om
de buurt van deze wijziging op de hoogte te brengen.
Hopelijk hebben we hiermee het aantal bezoekers
weten te beperken, dat er pas bij de school achter
kwam, dat er geen dienst was. Op 3 november is
weer een buurtdienst in Stokkum gepland. Dan is de
situatie vast anders.

LIEDBOEK
Met mijn bestelling van het nieuwe liedboek vis ik
achter het net. De eerste oplage was toen namelijk al
uitverkocht. Hopelijk zit ik er bij de volgende levering
half juli wel bij, zodat ik me na mijn zomervakantie
verder kan oriënteren in een persoonlijk exemplaar.
Via anderen had ik daar wel eerder aan kunnen komen, maar omdat ik toch vrij was in juli was er geen
haast bij. Er zitten wel mooie liederen bij. Zo veel
weet ik al wel. Zoals een van oorsprong Engelstalig
lied, dat het verlangen naar vrede en gerechtigheid
bezingt. In vertaling: Zoekend naar het licht (Christ be
our light). Dat lijkt me een passend lied, wanneer je in
de dienst aandacht besteedt aan al die berichten van
geweld, waar je wekelijks mee wordt geconfronteerd.

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 begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten
zijn vanzelfsprekend welkom!

VRIJ
In de tweede week van juli ben ik betrokken bij het
bezoek aan de reformatorische gemeente in Csurgó.
Aansluitend houden Aafke en ik onze vakantie. Of we
eerst wat langer in Hongarije blijven of meteen terugkoersen in de richting van Nederland, hangt mede af
van het weer. Begin jaren ’80 heb ik met vrienden
gekampeerd in Farkasgyepű. Op een dag ben ik toen
alleen wezen toeren op de racefiets en kwam terecht
in het plaatsje Ganna. Daar vond toen net op dat
moment een trouwerij plaats. Ik heb die bijgewoond,
ben aanwezig geweest in de kerk en ben op uitnodiging van kinderen meegegaan naar de tuin, waar het
bruidspaar zijn feest had. Volwassenen sloegen me
niet over, wanneer ze met lekkernijen rondgingen.
Toen heb ik dus voor het eerst kennis kunnen maken
met de Hongaarse gastvrijheid. Mij staat bij dat ik de
enige fotograaf was. Dat is voor mij reden om nog
eens contact te zoeken met de desbetreffende familie. Vanaf week 32 hoop ik weer present te zijn. Tot
die tijd neemt ds. Elly Nordt zo nodig voor mij waar.

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
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.
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!

Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Marten Dijkstra

AGENDA
5/9: Om 20.00 uur begint een instructie-avond in het
dienstgebouw voor alle vrijwilligers, die zich als
bezoeker hebben aangemeld voor het project
middengeneratie. De avond wordt geleid door de
gemeente-adviseur, Janny Wiltjer.

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
Met eerbied en respect gedenken wij Berendina Johanna Gersen-Groothaar, laatstelijk woonachtig op
‘Anholtskamp’ en overleden op 31 mei op de leeftijd
van 86 jaren. Wij herinneren ons Dina Gersen als
een wijze en waardige vrouw, die met grote liefde
voor wie haar dierbaar waren en met grote belang3

stelling voor mensen in het leven stond. Ook was zij
een vrouw met een groot en oprecht geloof. Haar
huwelijk met Bernard Gersen, die in 1988 plotseling
overleed, bracht vier kinderen. Zij vond de openheid
en het vertrouwen om hen op hun verschillende wegen door het leven te waarderen en te stimuleren.
Als ouderling van Wijk-Zuid van de Kerkenraad was
Dina tot grote steun in het pastoraat en bood zij een
luisterend oor aan velen.
De laatste jaren van haar leven ging haar geestelijke
gezondheid hard achteruit. Daarvan hebben allen die
haar dierbaar waren veel verdriet gehad. Maar de
dankbaarheid om haar rijke leven overheerst.
Naast haar levensverhaal, dat door de kleinkinderen
aan de hand van herinneringen werd verteld stonden
de woorden uit Psalm 146: 5, “Gelukkig wie de God
van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de
Heer, zijn God”. Dit was de trouwtekst van Dina en
Bernard.
De Afscheidsdienst vond plaats op woensdag 5 juni
in de Martinuskerk. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te Markelo. Op verzoek van de familie
is ds Braakman uit Diepenheim voorgegaan.
Wij herinneren ons Dina Gersen in liefde en dankbaarheid.

maar weet dat door de opstanding van de Messias
de dood is overwonnen en wij elkaar straks weer zullen zien bij God.
Op de Algemene Begraafplaats hebben we Anneke
te ruste gelegd bij haar man.
We bidden voor de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen om de moed om op te staan en verder
te gaan en we vragen kracht en troost voor allen die
de laatste jaren om Anneke heen hebben gestaan,
zodat ze tot het einde thuis aan de Stationsweg kon
blijven. En Jezus zegt: Huil niet, sta op en keer je om,
want onze God heeft de dood overwonnen.
Voor de kinderen in ieder geval en voor de meeste
werkenden ook, staat de vakantie voor de deur. Een
tijd van andere dingen doen, dichtbij of ver weg. Een
tijd om even op adem te komen. Een tijd van bezinning misschien, van hoe nu verder, in leven, werken
en geloven. We hopen dat het weer ons de gelegenheid geeft om te genieten, maar dat ook de natuur en
het land de benodigde zon en regen krijgt om te
groeien en te bloeien, zodat in augustus de tijd van
oogsten kan aanbreken. Ook als de zomertijd geen
ander ritme in de dagelijkse regelmaat biedt, maar alleen eenzaamheid en zorgen om allen die ver weg
zijn, hoop ik dat het, misschien door onverwachte
dingen, toch een goede tijd mag worden.
In de diensten en daar buiten hopen we elkaar te
ontmoeten en te delen in de zorg en liefde van de
Heer.

Na een laatste groet aan allen en een lied nam Anneke Schuitert-Willems op haar 95ste verjaardag afscheid van een ieder die aanwezig was op haar
feestje in de Haverkamp. Een paar dagen later, op 8
juni, sliep Anneke in haar eigen huis en in het bijzin
van haar kinderen rustig in. De wieg van Anneke
stond in Goor, maar het grootste deel van haar leven,
ongeveer 60 jaar, woonde ze aan de Stationsweg 7.
Hier kwam ze toen ze met Gerrit Schuitert trouwde.
Hier werden de kinderen Gerrit Jan en Ria geboren.
Hier verzorgde ze haar schoonmoeder en ook haar
geliefde Gerrit tot ze door het overlijden van haar
man op Kerstavond in 1978 alleen kwam te staan.
Anneke, die altijd voor anderen gezorgd had, ging nu
voor zichzelf zorgen en van het leven genieten. Ze
hield van lekker eten en drinken en gezelligheid, de
bloementuin en de moestuin, maar vooral hield ze
van zingen. Op een gegeven moment zat ze zelfs in
3 koren tegelijk. Anneke heeft haar leven helemaal
geleefd en deed de naam die haar vader haar gaf alle eer aan: mijn blijmoedige Johanna.
De kinderen bewaren mooie herinneringen aan moeder, waarvan we hoorden in de dankdienst voor het
leven van Anneke op vrijdag 14 juni in de Martinuskerk te Markelo. Ook de kleindochters hebben veel
van oma Keessie geleerd en kunnen over hun oma
boeken volschrijven. De achterkleinkinderen hebben
Anneke de naam Superoma gegeven. Dat zegt toch
genoeg.
In de dankdienst stonden we stil bij de woorden van
het Paasevangelie uit Johannes 20. Anneke hield
van feest, van het Kerstfeest en het Paasfeest. Hoe
bijzonder is het dan dat ze met haar verjaardagsfeest
afscheid heeft genomen van het leven om, zoals ze
zelf zei, haar oma weer te ontmoeten in de hemel.
Wat een feest zal dat zijn. Jezus zegt: Huil maar niet
en sta niet stil, maar keer je om en leef het leven,

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

Diaconie
Collecte De eindcollecte van de dienst op 14 juli is
voor de Imminkhoeve. Dit is een vakantiecentrum
voor gehandicapten in Lemele. Dit centrum is speciaal ingericht voor gehandicapte gasten. De stichting
heeft als doelstelling: “aan ieder die gehandicapt is
de gelegenheid te verschaffen tot het houden van
vakanties aangepast aan ieders mogelijkheden.”
De eindcollecte van 11 augustus wil de diaconie bestemmen voor het Ronald Mc.Donald Kinderfonds.
Dit fonds levert een positieve bijdrage aan de gezondheid van zieke of gehandicapte kinderen en aan
het welzijn van hun gezinnen. Als je kind ziek is, wil
je als ouder zo dicht mogelijk in de buurt zijn. Je wilt
binnen een paar minuten aan de rand van het bed
staan als je kind je nodig heeft. Daarom zijn de Ronald McDonald Huizen onmisbaar.
Op 19 augustus wil de diaconie/ZWO de eindcollecte
bestemmen voor de Zomer Zendingscollecte. Verderop in dit blad is informatie hierover.
Op 1 september is de eindcollecte voor St. Bartiméus, een instelling, speciaal gericht op het leven
met een visuele beperking. Zij ondersteunen jong en
oud op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Bartiméus wil de kwaliteit van leven
voor mensen die slechtziend of blind zijn verbeteren.
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Met persoonlijk advies, hulpmiddelen, ondersteuning
en kennisoverdracht.
Of het nu gaat om aanpassingen in uw huis of werkplek, de ontwikkeling van uw kind, de schoolkeuze,
handicapverwerking, uw hobby of leeshulpmiddelen,
zij volgen de laatste ontwikkelingen door bijscholing
en (internationale) beursbezoeken en passen deze
toe in hun adviezen.
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.

Brecht, Laure, Leon, Merel en Maaike, bedankt voor
de leuke jaren die we samen hebben beleefd op de
Zondagsschool en we wensen jullie alle goeds en
Gods zegen toe bij jullie nieuwe uitdagingen!
We gaan nu even genieten van de vakantie en starten in september met het nieuwe seizoen.
Fijne vakantie en tot in september!
Leiding Zondagsschool

Algemeen
Project middengeneratie.
In vorige kerkbladen heeft u al iets kunnen lezen over
het plan om in het najaar contact te zoeken met gemeenteleden tussen de 30 en 50 jaar. Het gaat ons
erom meer te weten te komen over deze groep. Wat
houdt hen bezig, wat verwachten zij van de kerk?
Sommigen komen we wel tegen bij kerkdiensten of
tijdens bezoek vanwege geboorte of ziekte. Met anderen komt het niet verder dan de jaarlijkse actie
kerkbalans. Van een gericht bezoekwerk is pas sprake bij verjaardagen vanaf 78 jaar of jubilea vanaf 40
jaar. Zo blijft een grote groep in de gemeente buiten
beeld. Om daar enige verandering in te brengen is
een project opgezet dat meer zicht hoopt te geven op
de wensen en behoeftes van deze middengroep. Dit
gebeurt in samenwerking met gemeenten uit de regio, zoals Delden en Haaksbergen.
In de afgelopen periode is geprobeerd om bezoekers
te werven, die in het najaar bij de doelgroep op bezoek gaan en aan hen een paar vragen voorleggen.
Tot nu toe kunnen we rekenen op ongeveer 30 vrijwilligers.
Met dit aantal is niet iedereen te bereiken, zodat we
ons in eerste instantie gaan beperken tot personen in
de leeftijd van 40 tot en met 44 jaar. Per bezoeker
zullen maximaal 10 adressen worden benaderd met
de vraag of de desbetreffende gemeenteleden mee
willen werken aan dit project door antwoord te geven
op een paar vragen. De antwoorden worden anoniem
verwerkt. Alleen wanneer ze dat zelf aangeven zullen
gegevens met naam worden doorgegeven. Dat kan
bijvoorbeeld gaan om de wens tot een bezoek van
een ouderling of predikant of de wens tot deelname
aan een gespreksgroep.
We zullen in de loop van september starten met dit
project. In november hopen we dan de meesten van
deze leeftijdsgroep te hebben benaderd. Wanneer
het lukt, komt er in het voorjaar van 2014 een vervolg, waarbij de leeftijdsgroep van 35-39 jaar wordt
bezocht. Dan zijn er wel nieuwe bezoekers nodig. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de scriba, Jan Haas,
en bij de voorzitter, Joke Doornhein-Vastenburg. Andere leden van de projectgroep middengeneratie zijn
Marten Dijkstra, Ton Oostdijk en Hanneke Ziggers.
Op 5 september zal Janny Wiltjer als gemeenteadviseur vanaf 20.00 uur in het dienstgebouw een
verdere handreiking geven aan de 30 vrijwilligers, die
mee willen doen. Andere belangstellenden zijn welkom op die avond. MD

Jeugd en Jongerenwerk

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

Wanneer: Zie hieronder
…..
Dag jongens en meisjes,
In het voorjaar zijn we weer gestart met de jeugdclub.
Dit was een succes er waren veel meisjes en ook
nog een paar jongens, hartstikke leuk! We hebben
geknutseld, getekend en geschilderd.
Dit willen we na de zomervakantie ook weer gaan
doen en wel op 26 september, 31 oktober, 28
november en 12 december 2013. Dus heb je zin om
te tekenen en te knutselen, kom gerust. Het is van
half zeven tot half acht, en de kosten zijn een euro.
Nu eerst een fijne zomervakantie. We hopen je weer
te zien, groetjes van de leiding van jeugdclub
Erna Kok, Anneta Kok, Rutger, Danique, Karin, Eline,
Suzan, Renske en Luuk.

Van de zondagsschool
Afscheidsdienst
9 juni was het dan zover. Brecht
van den Einde, Laure Treiber, Leon
Kloots, Merel Zendman en Maaike
Odink stonden op een kruispunt in
hun leven. Na jarenlange trouwe
komst naar de Zondagsschool slaan ze na de vakantie allemaal een andere weg in. De een gaat links af,
de ander rechts. Ieder gaat zijn eigen weg en komt
zijn/haar eigen kruispunten tegen. Momenten in het
leven waarop keuzes gemaakt moeten worden. En
dat valt niet altijd mee. Denk op die momenten aan
de verhalen die verteld zijn op de Zondagsschool en
laat die woorden je helpen de weg te vinden.
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Mantelzorg.
Mantelzorg is onbetaalde zorg. Zorg, die als een beschuttende mantel aangeboden wordt. Het is zorg die
intensief is en gedurende langere tijd gegeven wordt.
Formeel noem je alle vormen van zorg mantelzorg
wanneer die zorg meer dan drie maanden duurt of
meer dan 8 uur per week in beslag neemt. Het is dus
meer dan de dagelijkse zorg in huis voor elkaar. De
zorg vindt plaats in de eigen woonomgeving van degene die zorg nodig heeft.
Er is een verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Mantelzorg verleen je, omdat er een persoonlijke of
emotionele band bestaat met degene die zorg nodig
heeft. Het is zorgverlening die je niet zomaar kunt
beëindigen. Sterker, soms overkomt je de situatie
waarin je deze zorg verleent. Je groeit er door de situatie in en het laat je dan niet meer los.
Anders is dat met vrijwilligers. Zij kunnen in principe
kiezen of ze voor iemand willen zorgen of niet. Zij
werken meestal gedurende een afgebakende tijd.
Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht beschikbaar.
De contacten met anderen kunnen daardoor afnemen, terwijl vrijwilligers juist een uitbreiding van hun
contacten ervaren door de zorg.
Iedere mantelzorgsituatie is uniek. Wel kunnen er in
de mantelzorgsituatie spanningen ontstaan. Het is
echter moeilijk deze spanningen onder woorden te
brengen. De afhankelijkheid, de een geeft zorg, de
ander is afhankelijk van die zorg, kan tot wederzijdse
stress en spanningen leiden. Vaak is men zelf al ouder wanneer men voor een partner zorgt of ouders
op hoge leeftijd heeft, dat maakt de zorg lichamelijk
zwaar. Wanneer kinderen mantelzorger zijn voor hun
ouders, kunnen er spanningen ontstaan, omdat
meestal niet alle kinderen in gelijke mate in staat zijn
zorg en tijd te investeren in de mantelzorg. Er kunnen
ook verschillende verwachtingen zijn van de zorg,
door culturele verschillen, maar ook omdat de een
dichterbij is dan de ander. Als ouder zorgen voor een
gehandicapt kind geeft weer andere vragen, zoals:
wanneer geef je de zorg uit handen en vraag je professionele hulp. Mantelzorgers bevinden zich vaak in
buitengewone en spanningsvolle situaties, zonder
dat daar echt over gesproken wordt.
Mantelzorgers zelf vragen zelden om hulp en herkennen zich ook zelf niet altijd als mantelzorger.
Veelal is het moeilijk de zorg aan anderen over te
dragen, of wil degene die wordt verzorgd hulp van
een buitenstaander. Mantelzorg kan liefde, bescherming en veiligheid bieden. De mantelzorger vindt het
zelf dikwijls dankbaar werk. Het kan voldoening,
waarde en diepgang aan het leven geven om verbonden te zijn met een ander. Tegelijk kan het een
gevoel geven van iets terug doen voor wat ouders
voor jou hebben gedaan, maar dit kan ook een last
worden. Mantelzorg kan ook eenzaam en moeilijk
zijn, vooral wanneer de verzorgde terminaal is of
geestelijk in de war. De beklemmende situatie kan
daarbij ook een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de mantelzorger.
De behoefte aan mantelzorg groeit, onder meer door
de vergrijzing, nieuwe medische ontwikkelingen, lan-

ger thuis blijven en de noodzaak van bezuinigen. Van
belang is dat wij als mensen, als buren, als gemeenschap en kerkelijke gemeente oog hebben voor elkaar en de mantelzorgers ondersteunen waar mogelijk en vooral begrip hebben voor de zwaarte van de
zorg die vaak achter de voordeur verborgen blijft.

juli 2013
ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6

Lucas 9:18-27
Lucas 9:28-43a
Lucas 9:43b-50
Lucas 9:51-62
Lucas 10:1-16
Galaten 6:1-10

zo 7

Galaten 6:11-18

ma 8

Psalm 56

di 9
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15

Spreuken 12:1-14
Spreuken 12:15-28
Spreuken 13:1-12
Spreuken 13:13-25
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42

di 16

Genesis 12:1-9

wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
wo 31

Genesis 12:10-20
Genesis 13:1-18
Genesis 14:1-16
Genesis 14:17-24
Genesis 15:1-11
Genesis 15:12-21
Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-14
Genesis 17:15-27
Genesis 18:1-15
Genesis 18:16-33
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Psalm 58
Lucas 11:29-36

do 1
vr 2
za 3

Lucas 11:37-54
Psalm 59
Lucas 12:1-12

zo 4

Lucas 12:13-32

ma 5
di 6

Lucas 12:33-40
Genesis 19:1-11

wo 7

Genesis 19:12-29

do 8
vr 9
za 10
zo 11
ma 12
di 13

Genesis 19:30-38
Genesis 20:1-18
Hebreeën 10:19-39
Hebreeën 11:1-12
Hebreeën 11:13-22
Hebreeën 11:23-40

Identiteitsbewijzen
Hoog bezoek
Groot en klein
Mild en doelbewust
Zending met een missie
Draagtijd
Bijbel(gedeelte) in grote
letter.
Wanhopen en toch
vertrouwen
Omgaan met kritiek
Verstandig of dwaas
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?
Reden tot blijdschap
Samenvatting van de wet
Gastvrijheid
Vertrekken met onbekende
bestemming
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde
Verbondssluiting
Blijde verwachting?
Naamsverandering
Abraham lacht
Sara lacht
Getalscriteria
Gebedskracht
Wie hoort bij wie?
Vraag om vergelding
Voorbeelden

augustus 2013
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Scherpe discussie
Gebed om bevrijding
Veiligheid
Richt je op de juiste
toekomst
Wees voorbereid
Gast(on)vrijheid
God redt de
rechtvaardigen
Familiegeschiedenis
Halve waarheid
Samen geloven
Les uit de geschiedenis
Op weg naar het vaderland
Voorgangers genoeg

wo 14

Hebreeën 12:1-13

do 15
vr 16
za 17
zo 18
ma 19
di 20
wo 21
do 22
vr 23
za 24
zo 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30

Genesis 21:1-21
Genesis 21:22-34
Lucas 12:41-53
Lucas 12:54–13:9
Lucas 13:10-21
Psalm 60
Genesis 22:1-14
Genesis 22:15-24
Genesis 23:1-20
Psalm 61
Lucas 13:22-35
Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24
Amos 1:1-10
Amos 1:11–2:5
Amos 2:6-16

Za 31

Hebreeën 12:14-29

zo 1
ma 2
di 3
wo 4

Hebreeën 13:1-8
Hebreeën 13:9-24
Psalm 64
Genesis 24:1-28

n.n. 5,00 / B. 5,00 / JWB. 10,00 / N-D. 10,00 /
H.L. 10,00 / M. 10,00 / L-tB.15,00 /

Wedstrijd met
toeschouwers
Scheiding
Bondgenootschap
Trouw
Duidelijk
Goed doen op sabbat
God strijdt voor zijn volk
Geloofsproef
Herhaalde belofte
Grafrecht
Lang leve de koning
Wie gered worden
Prioriteiten stellen
Uitnodigingen
Misdaad op misdaad
De lijst gaat verder
Misdaad ... ook van Israël
Met God valt niet te
spotten

Orgelfonds: HS. 12,00 /
Verjaardagsfonds: B-S. 10,00 / tZ. 5,00 / RN.
5,00 / S-vC. 20,00 / O-N. 5,00 /
B-tB. 15,00 / E-E. 5,00 / JK. 9,00 / HJZ. 10,00 /
S. 10,00 / H.S. 10,00 / M-D. 10,00 /
n.n. 5,00 / aan acc.giro’s 25,00 /
Diaconie:
Algemeen: L. 20,00 / KT. 10,00 /
Kalenders: 70,00
Bloemen: (+ Pinksterbloemen)
F.S. 10,00 / P-R. 10,00 / HB. 10,00 / GB. 10,00
/ W-K. 5,00 / I. 10,00 / M.D. 5,00 / RE. 10,00 /
AtH. 10,00 / DJK. 5,00 / L-R. 5,00 / B. 10,00 /
S. 10,00 / V. 5,00 / W-V. 10,00 / JWG. 10,00 /
B. 5,00 / GJW. 5,00 / I. 10,00 / R. 10,00 /
W. 5,00 / n.n. 15,00 / W. 10,00 /

september 2013
Naastenliefde
Aansporingen
Verbaal geweld
Vrouw gezocht

COLLECTEN:
Datum:
CvK:
24 maart 43,20
28 maart 12,50
29 maart
31 maart
31 maart 75,84
05 april
07 april 26,48

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.

14 april 34,58
21 april 56,50
21 april 14,96
26 april
28 april 35,20
05 mei 42,70
09 mei
12 mei
19 mei

14,30
36,73
72,26

26 mei
31 mei
02 juni
02 juni
09 juni

82,52

16 juni

41,95

31,76
20,15
48,87

Diac. Eindcollecten
:
43,20 107,30 Dia/Jeugd&Kinderzorg
12,50
29,50 Diaconie
17,60
Diac. Anholtsk.
215,90
Diac. Paasontbijt
75,84
219,07 CvK. Paascol.
61,10
Diac. Anholtsk.
26,48
85,75 Diac.arme kant
Van Overijssel
34,57
89,85 CvK Orgelfonds
56,50
145,20 CvK Kerkradio/
Kerk-T.V.
14,95
28,00 Stokkum
Kerkradio/T.V.
49,60 Diac. Anholtsk.
35,20
81,50 Diac. St. Terwille
42,70
104,60 CvK.
Onderhoudfonds
14,30
34,90 Diac. en CvK ½
36,73
95,15 Diac. St. Gave
72,26
206,25 Diac.
ZWO Zending
82,52
175,83 Diac. P.K.N. Job
108,70
Diac. Anholtsk.
31,76
72,40 CvK. Kerkblad
20,15
46,70 CvK. Kerkblad
48,86
141,83 CvK.
Kindernevend./
Zondagsschool
41,95
99,86 Diac.
St. Manengouba

BOEKEN
Onze eerstvolgende boekenverkoop zal gehouden
worden op donderdag 4 juli van 10.00 uur tot 12.30
uur. Tijdens de open kerkdagen zullen wij ‘s morgens ook in het Dienstgebouw zijn voor onze verkoop. Heeft u nog boeken voor ons, dan houden wij
ons aanbevolen. Heeft u onze BIEB nog nooit gezien....kom gerust eens kijken.

GIFTEN: 19 maart 2013 t/m 7 juni 2013.

CvK. College van Kerkrentmeesters:
E-V. 50,00 / SdV. 25,00 / H-R. 10,00 /
D-K. 10,00 / K-M. 20,00 / K-M. 20,00 /
S-N. 10,00 / N-GrR. 15,00 / W. 5,00 / M. 10,00 /
R-D. 10,00 / HP. 20,00 / A-A. 50,00 /

De boek- en platencommissie.
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Protestantse gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890 fax: 0547–276637

De Zomerzendingscollecte van 18 augustusheeft
als thema: De Bijbel verandert jou!
De Bijbel is een steun in de dingen van alle dag en
geeft mensen kracht om op te komen voor hun
rechten en te vechten voor een goed bestaan.

Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op 2 september
2013. Inleveren kopij vóór donderdag 22 augustus 2013,
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)

“DOEN VOOR CEPROMUN”.
In Peru is een organisatie, Cepromun, die zich met
het probleem van afschaffing van kinderarbeid bezig
houdt. Kerk In Actie steunt Cepromun o.a. door bijbelstudieboekjes uit te geven. In kleine groepen lezen mensen samen de Bijbel en dagen elkaar uit die
toe te passen op hun eigen leven en proberen ze in
vakbondswerk betere arbeidsvoorwaarden te krijgen.
Kinderen krijgen opleidingsmogelijkheden aangeboden, de politiek wordt benaderd om betere voorzieningen voor werknemers te regelen en het bedrijfsleven wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen;
kortom veelzijdig werk. De ZWO commissie vraagt u
om samen met ons aandacht aan dit werk te geven
en de collecte te steunen.
Wij willen zo de kinderen in Trugillo een beter perspectief bieden!
Goed onderwijs biedt deze kinderen een beter leven
en meer kansen voor hun toekomst.

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
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.01.153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327
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