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‘LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN’ 
(Tussentijds, lied 118) 
 
Nu de dagen langer worden, wint de zon aan 
kracht. Na bewolking en miezerige regen is het een 
weldaad wanneer het licht weer doorbreekt. Vogels 
laten zich horen. Dit alles doet een mens goed. In 
gedachten zie ik me buiten op een beschutte plek in 
de tuin zitten genieten van een zachte, zonnige len-
tedag. Misschien eerst nog met de jas los aan. Het 
lijkt me heerlijk. 

 
Is het voor te stellen dat je een zelfde beleving kunt 
hebben bij geloof in Jezus Christus? In de bijbel 
wordt het beeld van licht gebruikt om Jezus mee 
aan te duiden. Hij is het licht dat schijnt in de duis-
ternis, staat in het evangelie van Johannes. Wie in 
Hem gelooft wordt een kind van het licht genoemd. 
Daar horen liefdevolle daden bij. Een zuivere le-
venswandel. Een je afkeren van het kwade. Zo luidt 
ook een belofte bij de doop van een kind of belijde-
nis van het eigen geloof. In één van de voorbeelden 
beloof je je af te wenden van alle kwaad, van alles 
wat Gods wil weerstaat. In een andere formulering 
beloof je je te verzetten tegen alle machten, die als 
goden over ons willen heersen. Je belooft ieder sla-
venjuk af te werpen en te leven in de vrijheid van 
Gods kinderen. 
 
Het zijn plechtige woorden, maar wat komt er in de 
praktijk van terecht? Het is zo absoluut gesteld. Wat 
versta je onder het kwade? Wat is het slavenjuk, 
dat je af hebt te leggen? Je zult dat verder moeten 
invullen. Er valt te denken aan vormen van versla-

ving. Niet alleen overmatig drankgebruik of eten, 
maar ook uren achtereen spelletjes doen op de 
computer of andere sites bezoeken ten koste van 
een relatie, studie of werk. Bij Gods wil gaat het om 
de tien geboden met liefde als de kern.  
 
Terug naar de vraag of een lentegevoel kan worden 
beleefd bij het geloof in Jezus. Ik zou zeggen van 
‘ja’. Bijvoorbeeld dan, wanneer je weet te stoppen 
met verkeerd gedrag. Of wanneer je in staat bent 
om gevoelens van wrok of haat achter je te laten. 
Zulke gevoelens kunnen je belasten. Ongewild 
worden ook anderen daar de dupe van. Jezus leert 
om lief te hebben en te vergeven. Je hoeft niet goed 
te praten wat verkeerd is, maar je mag wel open-
staan voor de ander. Als Jezus ons een nieuwe 
kans geeft, dan geldt dat ook voor een ander, die 
ons pijn heeft gedaan. Wie dan dat negatieve weet 
los te laten, die ervaart bevrijding.  
 
Wie put uit Gods goedheid, die kan opademen. Wat 
er ook aan negatiefs over je wordt uitgestort, je bent 
verzekerd van zijn vergeving. Bij wijze van spreken 
mag je zijn goddelijke liefde als een warm bad over 
je heen laten komen. Als een lichtstraal van boven. 
Bijbelse woorden van liefde, trouw en nabijheid voe-
len aan als een arm om je schouder, als een steun 
in de rug. Dat is wat Huub Oosterhuis vertolkt in zijn 
lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. Hij dicht: 
‘licht overdek mij, vuur mij aan’ en verderop: ‘Vader-
lijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw 
kijkend kind.’ Met Pasen verbrak dat Licht zelfs de 
ban van de dood. God maakt alles nieuw. Ook mij 
als mens. ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’(LvdK 
437). MD 

 

Verkoop LP’s in het dienstgebouw  
Vooral klassiek en jaren 60/70 

Zaterdag 16 maart van 11 tot 15 uur. 

 

Paasontbijt 

31 maart 9 uur  
 

Ingesloten acceptgiro voor het 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 3 maart  Martinuskerk 

10.00 uur  mevr. D. Beuving-Dannenberg 
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds 
 

Elsen Buurtdienst 
10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds 

 

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

Woensdag 13 maart Brookschole Biddag 
     20.00 uur ds. Elly Nordt 
     Collecte: Diaconie / CVK 
 

Zondag 17 maart  Martinuskerk  Themadienst  
     10.00 uur  hr. Klaas de Boer 
      Eindcollecte: CVK / comm. Themadiensten 
 

Zondag 24 maart Martinuskerk Palmzondag 
     10.00 ds. Elly Nordt 
     Eindcollecte: Diaconie / Jeugd en kinderzorg 
 

Martinuskerk Vespers in de stille week: 
   Maandag 25 maart     19.30 uur 
   Dinsdag   26 maart     19.30 uur 
   Woensdag 27 maart     19.30 uur 
 

Donderdag 28 maart Witte donderdag 
    Martinuskerk / Heilig avondmaal 
    19.30 uur ds. Marten Dijkstra 
    Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen 
 

Vrijdag 29 maart  Goede Vrijdag 
    Anholtskamp Heilig avondmaal 
    16.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
 

    Martinuskerk 
    19.30 uur  ds. Elly Nordt 
 

Zaterdag 30 maart Martinuskerk 
   Stille zaterdag 
    21.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
 

Zondag 31 maart 1
e
 Paasdag 

   Dienstgebouw 
   09.00 uur  Paasontbijt 
    Collecte: Diaconie/ Paasontbijt 
   
 Martinuskerk 
   10.30 uur  ds. Elly Nordt 
    mmv. het Markelo’s Kerkkoor 
    Eindcollecte: CVK - Paascollecte 
 

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

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

BIJ DE DIENSTEN 
Buurtdienst Elsen: Op 3 maart is het thema van de 
dienst: “eigen schuld, dikke bult?”. Aanleiding tot dit 
thema vormt de lezing uit Lucas 13: 1-9.  
 
Biddag valt dit jaar op 13 maart. In de Brookschool in 
Brook willen we weer een dienst houden om 20.00 uur 
met voorafgaand koffie of thee met wat erbij. Het pas-
toraal team uit Brook is al bij elkaar geweest om de 
dienst voor te bereiden. Met elkaar proberen we er 
weer een fijne dienst en ontmoeting van te maken, 
maar dat kunnen we niet zonder u. Van harte welkom 
dus. 
 
Stille Week: 

Beelden wijzen ons de weg 
naar het licht, een nieuwe morgen. 
Acht keer stilstaan, tot je zegt: 
Zie je, God zal voor ons zorgen. 
 

Dit gedicht hoort bij het Passiespel voor Pasen 2013. 
Op 10 maart zullen alle kinderen die deelnemen aan 
de Zondagsscholen en de Kindernevendienst de 8 ta-
ferelen uit het Passiespel met elkaar uitbeelden. Dit 
wordt vastgelegd op beeld. Bij de 8 taferelen hoort tel-
kens een verhaal over de weg van Jezus van Palm-
zondag naar Pasen. 
Het hele Passiespel zal vertoond worden bij het Paas-
ontbijt op Paasmorgen in het Dienstgebouw. 
De 8 taferelen zullen steeds onderdeel zijn van de 
diensten en vespers in de Stille Week. 
 
We beginnen de Stille Week op zondag 24 maart met 
de dienst op Palmzondag. We lezen uit II Samuël 15 
van David die aan het einde is van zijn koningschap 
en moet vluchten naar de Olijfberg. Zo is David de 
voorvader van Jezus, die na de intocht in Jeruzalem 
als Koning, zijn weg gaat de Olijfberg op naar de tuin 
van Getsemane. 
Op maandag, dinsdag en woensdag willen we in de 
vespers stilstaan bij de weg die Jezus gaat voor ons 
en met ons en voor ons uit op weg naar Pasen als het 
grote feest van God. 
Over de Stille of Heilige Week vond ik een Duits volks-
lied uit de 15

e
 eeuw, vertaling van Gabriël Smit. 

 
Jezus zou van zijn moeder gaan, 
de grote, heilige week brak aan. 
Toen voelde Maria diepe smart, 
zij vroeg haar Zoon met treurend hart: 
 
Ach Zoon, ach liefste Jezus mijn, 
waar zal Je de heilige Zondag zijn? 
“Zondag rijd ik in een koningsstoet 
met kleden en palmen gespreid voor mijn voet.” 
 
Ach Zoon, ach liefste Jezus mijn, 
waar zal Je de heilige Maandag zijn? 
“Maandag dan ben ik een bedelman, 
die nergens een toevlucht vinden kan.” 
 
Ach Zoon, ach liefste Jezus mijn. 
waar zal Je de heilige Dinsdag zijn? 
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“Dinsdag ben ik een profeet, Ik vermaan 
en voorspel hoe hemel en aarde vergaan.” 
 
Ach Zoon, ach liefste Jezus mijn, 
waar zal Je de heilige Woensdag zijn? 
“Woensdag wordt Ik door verraad bezocht, 
voor dertig zilverlingen verkocht.” 
 
Ach Zoon, ach liefste Jezus mijn, 
waar zal Je de heilige Donderdag zijn? 
“Donderdag zit Ik hoog in een zaal, 
als offerlam bij het Avondmaal.” 
 
Ach Zoon, ach liefste Jezus mijn, 
waar zal Je de heilige Vrijdag zijn? 
“Ach moeder, ach liefste moeder mijn, 
kon u  die Vrijdag verborgen zijn.” 
 
Ach Zoon, ach liefste Jezus mijn, 
waar zal Je de heilige Zaterdag zijn? 
“Zaterdag ben ik een slapend zaad, 
dat heel de aarde ontbloeien laat.” 

 
Iedere dag van deze week een woord of zin en een 
beeld en verhaal uitgewerkt door de kinderen om bij 
stil te staan. 
 
Op Witte Donderdag vieren wij de maaltijd van de 
Heer. Een paar jaar geleden kwam een onderzoeker 
tot de conclusie dat Jezus niet op een donderdag 
maar op een woensdag zijn laatste maaltijd vierde met 
zijn leerlingen. Het hangt er maar net van af welke ka-
lender je tot uitgangspunt neemt en hoe bepaalde 
verhalen worden geïnterpreteerd. Het zit hem niet in 
een strikte navolging van gebeurtenissen van toen, 
wanneer we als gemeente samenkomen om Jezus te 
gedenken. Als we maar gehoor willen geven aan de 
bijbelse opdracht tot gemeenschap van brood en be-
ker. In de Stille Week is dat ingeroosterd op de 
donderdag in de kerk en op de vrijdag in de An-
holtskamp.  
 
Op Goede Vrijdag staan wij in gedachten stil bij de 
gang van Jezus naar het kruis en overdenken zijn 
sterven. Daarbij doven wij in de dienst de Paaskaars, 
het teken van het Licht van Christus. 
 
Paaswake op Stille Zaterdag: We dragen het Licht van 
de nieuwe Paaskaars de kerk in als symbool van de 
opgestane Heer. Als teken dat ieder in dat licht mag 
staan, geven we het aan elkaar door. In de viering 
staan we stil bij de schepping en herschepping van 
deze wereld, bij hoop op nieuw, bevrijd leven.  
 
Op 1

e
 Paasdag, na het Paasontbijt, zingen we vanaf 

10.15 uur voor de dienst paasliederen. De dienst be-
gint traditiegetrouw om 10.30 uur. Aan deze dienst zal 
het Kerkkoor meewerken. Laten wij elkaar op Pasen 
groeten met de woorden “De Heer is waarlijk opge-
staan” zoals de eerste christenen dat deden bij het 
opkomen van de zon op deze eerste dag van de 
nieuwe week. 

Zangavond Anholtskamp: In verband met de Stille 
Week is de zangavond op de laatste vrijdag van de 
maand doorgeschoven naar 5 april. 
 
OPPAS-ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor 
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar.  
 
KINDERNEVENDIENST 
Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor 
de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan 
vanuit de kerk naar de zondagsschool in het dienstge-
bouw waar dan het bijbelverhaal van die zondag ver-
taald wordt op een manier die voor kinderen leuk en 
begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zit-
ten zijn vanzelfsprekend welkom! 
 
JEUGDKERK 
Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 
12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 
11 uur.  
 
VERVOER 
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! 
 
AGENDA 
Op 4 maart komt de leiding van de Zondagsschool en 
de kindernevendienst om 19.30 uur bij elkaar in het 
dienstgebouw om af te stemmen over 40-dagentijd en 
Pasen. Aansluitend vindt de vergadering van de 
Jeugdraad plaats. 
6 maart: Mannenclub in het Dienstgebouw, aan-
vang: 10.00 uur 
7 maart: We gaan weer samen eten in het dienstge-
bouw vanaf 18 uur. Een aantal mensen hebben zich al 
aangemeld omdat het een bijzondere maaltijd zal zijn. 
Nieuwsgierig? Meldt u aan en eet ook mee! Opgave 
bij Jeroen, de koster. 
14 maart: Eén maal per jaar willen we met de lectoren 
bij elkaar komen om te evalueren en te oefenen waar 
nodig. Je bent hiervoor welkom om 19. 30 uur, waar-
schijnlijk in de kerk. 
19 maart: We houden voor de vijfde maal een ontmoe-
tingsavond voor de gemeenteleden in de wijk de Esch. 
Aanvang: 20.00 uur. Besproken wordt een gedeelte uit 
het ‘Dagboek van een zoekend christen’ van Monique 
Samuel, een 23-jarige lesbische gelovige (uitgegeven 
in 2012). 
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Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 

Telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 
tel. 361238; email: martends@online.nl 

vrije dag: maandag 
 
WIJ GEDENKEN 
Op 20 januari overleed op de leeftijd van 95 jaar Hen-
drika Johanna Oolbrink-Vinkers. Bij een val op haar 
kamer in de Anholtskamp had ze haar heup gebroken. 
Enkele jaren eerder was haar dat ook overkomen. In 
1940 was ze getrouwd met Berend Jan Oolbrink van 
de Brikkenweg 4 (‘Voorste Brikke’). Zelf kwam ze van 
de Herikerweg 16 (‘De Schoolte’). Ze bleven kinder-
loos. In de oorlog vingen ze enkele vluchtelingen uit 
Rotterdam op. Met één van hen bleven ze contact 
houden. Door een inwendige bloeding was haar man 
niet meer in staat om het boerenwerk goed uit te voe-
ren. In het vlechten van manden vond hij afleiding. Na 
zijn dood in 1987 bleef Dika nog enkele jaren op de 
boerderij, totdat het beter werd geacht dat ze niet lan-
ger alleen was. Met haar buurmeisje Annet van Coe-
verden kwam het tot de oplossing van inwoning in een 
nieuw te bouwen huis op haar eigen erf. Annet trouw-
de met Richard Pullen en kreeg een tweeling. Samen 
bouwden ze een speciale band op met ‘tante Dika’. Zij 
waren het ook die de uitvaartdienst mee voorbereid-
den. Dika hebben zij leren kennen als een vrouw, die 
graag in de keuken bezig was, die van tuinieren hield 
en  zelfs op  haar oude dag nog graag een stukje fiets-
te. Ze wilde anderen niet tot last zijn. Bij het ouder 
worden werd ze steeds eenzamer. In geloof zag ze uit 
naar een thuiskomen bij haar hemelse Vader. In die 
hoop hebben we afscheid van haar genomen.  
 
Op de dag dat hij 75 werd, is Gerrit Willem Klein Vel-
derman van de Leusmanweg 5 met spoed naar het 
ziekenhuis in Enschede gebracht. Ondanks reanima-
tiepogingen is hij diezelfde dag op 26 januari gestor-
ven. Een feest ter gelegenheid van zijn verjaardag 
was al afgeblazen omdat een zuster van hem in die-
zelfde tijd ernstig ziek was geworden. Willem was ge-
trouwd met Ali Jansen. Enkele jaren hebben ze op 
haar ouderlijke boerderij vlakbij Goor gewoond. Daar 
is ook de oudste dochter geboren. Later verhuisden ze 
naar de Dijkerhoek, waar Willem vandaan kwam. In 
1971 brandde hun pas verbouwde boerderij af, al kon 
met hulp van buren nog veel worden gered van het 
vee en de inboedel. Nog belangrijker: de dochter werd 
gespaard, evenals zijn opa. Deze brand werd de aan-
leiding voor een doorstart op ‘Tibbert’ in de Achter-
hoek. Daar is de jongste dochter geboren. Ondanks 
allerlei tegenslagen wist Willem in dankbaarheid terug 
te zien op vele zegeningen. Hiertoe rekende hij ook de 
beide schoonzoons en hun kinderen. Ook overleefde 
hij een hersenbloeding op jonge leeftijd. Willem was 
zachtmoedig, positief ingesteld en had plezier in het 
leven. In zijn vrije tijd mocht hij graag een kaartje leg-
gen. In het geloof vond hij een belangrijke inspiratie-
bron. Moge ook zijn familie daar steun uit vinden in 
deze tijd.    

VRIJE WEEK 
Van maandag 11 tot en met zondag 17 maart ben ik 
vrij. Ds. Nordt neemt voor mij waar, wanneer dat nodig 
is. Het geeft mij de gelegenheid om de klus in de 
werkkamer nog verder af te maken. De boekenkast 
raakte vol, op de grond lagen nog ongesorteerde sta-
pels met krantenartikelen, kerkelijke paperassen, tijd-
schriften, etc. Ik ben iemand, die niet snel spullen 
wegdoet. Maar aan het opruimen en ordenen kwam ik 
te weinig toe. Vanwege ruimtegebrek moest er wat 
gebeuren. Het leidde tot een vervroegde voorjaars-
schoonmaak. De stofdoek is heel wat keren uitgeklopt. 
Af en toe leidde het oprapen van spullen tot een spon-
tane niesbui. Wist u dat een dergelijke schoonmaak-
actie in het voorjaar is afgeleid van het joodse gebruik 
om voor hun paasfeest alle restanten van zuurdesem 
uit huis te doen? Het geeft mij in elk geval meer rust 
om in een beter opgeruimde kamer het werk te doen. 
U een goed Pasen toegewenst.  
 

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 

 
IN MEMORIAM 
Net thuis gekomen na weken ziekenhuis is op vrijdag 
25 januari 2013 op 73-jarige leeftijd in haar slaap over-
leden Johanna Arendina ter Balkt – Boode, de lieve 
vrouw Jopie van Jan-Hendrik en de moeder van Henk-
Jan en Jan-Willem, met Caroline en de kinderen Han-
nah en Ylona. 
Jopie is geboren midden in het dorp, op de boerderij 
voor Eungs Schöppe op 13 februari 1939. Al jong 
hebben Jopie en Jan-Hendrik elkaar ontmoet bij één 
van hun gezamenlijke hobby’s, de gymnastiek. Toch 
waren ze in veel dingen elkaars tegenpolen. De aan-
trekkingskracht was echter sterk en is dat ook altijd 
gebleven. Door het huwelijk in 1968 kwam Jopie op de 
boerderij aan de Larenseweg 17. Haar hart lag bij het 
werken op de boerderij en in de tuin. Verder was Jopie 
creatief, al werd dat wel beperkt door haar zorgtaken, 
en er waren veel sociale contacten.  
In twee diensten met overweldigende belangstelling 
hebben we afscheid van Jopie genomen. De kinderen 
Henk-Jan en Jan-Willem en Caroline hebben elk op 
heel eigen wijze een bijdrage geleverd aan de dienst. 
Henk-Jan sprak een herinnering aan moeder in het 
Russisch en Jan-Willem verwoordde zijn gedachten 
en gevoelens in een eigen geschreven en gezongen 
lied. 
Troost zochten wij ook in de Bijbel met de woorden uit 
Psalm 121 “Ik sla mijn ogen naar de bergen. Van waar 
zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer die 
hemel en aarde gemaakt heeft.”  
Het lichaam van Jopie hebben we gezaaid in de tuin 
van de doden op de Algemene Begraafplaats. Daar 
blijft ze geborgen in Gods hand en haar naam blijft 

mailto:martends@online.nl
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genoemd door mensen, en bekend bij God, als de 
namen van de planten in de tuin van Jopie aan de La-
renseweg. 
Dat God kracht geeft in gevoel en verstand aan Jan-
Hendrik en de kinderen en kleinkinderen. 
 
Na een korte ziekte en met veel stil verdriet van de 
laatste jaren is op 5 februari 2013 rustig ingeslapen 
Jan Hendrik Sligman op de leeftijd van 88 jaar. 
De kinderen beginnen de herdenking van vader met 
de woorden: 

Jan Hendrik, 
Wat was je sterk en arbeidzaam. 
Wat heb je voor ons klaargestaan. 
Flink was je je hele leven. 
Moedig ben je tot het eind gebleven. 
Flink wil je dat ook wij zullen zijn. 
Maar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn. 

Jan Hendrik werd op 29 februari 1924 als oudste zoon 
geboren op “Erve Schottink” in Brook. Ruim 60 jaar 
geleden trouwde Jan Hendrik met Hanna Vinkers. Ze 
werkten samen op de boerderij en er werden drie kin-
deren geboren. Van de oudste dochter Dini moest he-
laas al afscheid genomen worden, evenals van Hermi, 
de vrouw van Hendrik en van Yinthe, het achterklein-
kind. Dit verdriet droeg Jan Hendrik stil met zich mee. 
Maar er was ook veel goeds en moois in het leven en 
werken samen met het gezin. Genoten heeft Jan 
Hendrik van de vrije tijd en de tuin van de bungalow 
aan de Schoolstraat 1B. 
In de dienst op 11 februari hebben we afscheid geno-
men van Jan Hendrik Sligman. Na het aansteken van 
de kaarsen voor hen van wie wij afscheid hebben ge-
nomen, stonden we stil bij het leven van man, vader 
en opa met woorden van de kinderen. Kracht en troost 
hebben we geput uit woorden uit de Bijbel en het vas-
te vertrouwen dat Jan Hendrik steun had aan zijn ge-
loof. We vragen om kracht en moed voor Hanna, de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere fa-
milie. Dat God nabij zal zijn met zijn liefde en zegen. 
Jan Hendrik Sligman, In eenvoud heeft hij geleefd. 
Zo is hij ook heen gegaan. Klagen kende hij niet. 
Vader was groots, niet alleen in vreugde, maar ook in 
verdriet. 
 
In deze tijd van 40 dagen staan we erbij stil dat God 
ervoor heeft gekozen ons niet alleen te laten in ons 
verdriet, de moeite en de pijn. In moeilijke en mooie 
momenten wil Hij erbij zijn. Daarom is zijn Zoon Jezus 
de weg van de mensen gegaan en zo de Mens bij uit-
stek geworden. Voorbeeld, toonbeeld en boegbeeld 
voor ons in alles . 
Een mooie zegen vond ik in de liturgiegids van Ker-
kinActie: 
 

Het ga je goed 
Moge wat op je weg komt 
Jou tot zegen zijn: 
De vreugde van de ontmoeting 
De pijn van de ontbering 
De tijd van de verwachting 
Het genot van de volheid 
De kaalte van het gemis. 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat je ogen met mildheid kijken, 
Dat je handen open zijn en opbouwen 
Dat je luistert tot in het zwijgen, 
Dat je woorden oprecht zijn 
En dat je in hart en nieren bewogen bent 
Om de mens op je weg. 
God zegene jouw weg, 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn. 

 
Een hartelijke groet,    ds. Elly Nordt 
 

Kerkenraad 

 
Uit de kerkenraadsvergaderingen 
Januari: Op de eerste vergadering in het nieuwe jaar 
is de gewoonte om een nieuw moderamen (dagelijks 
bestuur) te kiezen. Omdat ds. Elly Nordt de oudste 
werkzame predikant in onze gemeente is opent zij de 
vergadering.  
Het voorstel is de volgende personen te herbenoe-
men: 
- Joke Doornhein  voorzitter kerkenraad 
- Jan Haas    scriba 
- ds. Elly Nordt   predikant  assessor   
- ds. Marten Dijkstra predikant 
- Bé Hemeltjen   namens diaconie 
- Bert Hoogendam   namens C v  Kerkrentmeesters 
- Willemien Schoneveld toegevoegd lid 
De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voor-
stel. Hierna neemt Joke Doornhein de voorzittersha-
mer weer over. 
Er wordt een jeugdraad gevormd met 2 leden per ver-
eniging. 
De Kerstgezinsdienst is een mooie dienst geweest 
waar veel mensen aan hebben meegewerkt. Ook was 
de opkomt goed. Er was een moderne versie van het 
Kerstverhaal, met als thema: ‘elkaar helpen’. 
Er is contact geweest met de Hoge school Windes-
heim en de Protestantse Theologische Universiteit van 
Groningen en Amsterdam met de vraag of er een stu-
dent is die een onderzoek in onze gemeente wil doen 
om te zien hoe we de jongeren het beste kunnen be-
reiken.  
Op zaterdag 2 maart zal een teambuilding-dag voor 
kerkenraadsleden gehouden worden. De dag staat 
onder leiding van de gemeenteadviseur Janny Wiltjer-
Lussinkveld. We zullen ons richten op verleden, heden 
en toekomst van de kerk van Markelo. 
De dienst op biddag in het Markelose broek vraagt om 
een andere invulling.   
Ds. Elly Nordt is in het kader van de permanente edu-
catie, drie dagen naar Groningen geweest voor een 
cursus. 
 
Februari: In deze vergadering nemen we afscheid 
van Annet van Vrouwerff , Luc Kok en Henk Zomer. 
Ze krijgen alle drie een pentekening van de kerk (ge-
maakt door dhr. Pessink) en een bos bloemen, als 
blijk van dank. Daarna wordt Josje Zweers welkom 
geheten als lid van de kerkenraad in de functie van 
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ouderling. We wensen haar een goede tijd in de ker-
kenraad en zij krijgt ook een bos bloemen. 
Er zijn vijf mensen bereid gevonden toe te treden tot 
het College van Kerkrentmeesters. Het zijn Lidy Kotte-
lenberg, Rein Compagner, Bram de Boer en Johan 
Dondertman als ouderling-kerkrentmeester en Herbert 
Weekhout als kerkrentmeester.  
Aanpassing liturgisch centrum.   
Er ligt een herzien plan om het interieur van de kerk 
meer multifunctioneel te maken. De uitvoering van het 
oorspronkelijke plan van 2008 zou nu veel meer kos-
ten dan destijds begroot en is gezien de huidige finan-
ciële situatie niet meer acceptabel. 
Wietse Wes legt het één en ander uit. De kerkenraad 
hoopt dat de aanpassingen dit jaar afgerond kunnen 
worden. 
 
 
Bevestiging ambtsdragers op 27 januari en 24 fe-
bruari 
Bij de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers als 
ouderling of kerkrentmeester is er een liturgische 
bloemschikking gemaakt: 
Het schip der kerk “besturen en beschermen”. 
Varen onder het uitspansel van geloof hoop en liefde. 
De mast van rode cornustakken is beeld van kracht.  
En de liefde van de Drie-enige, gevormd door drie ro-
de rozen. Het zeil is gevormd door klimop, beeld van 
zijn eeuwige trouw. Een lelie, als Jezus, aan het roer. 
Samen vrucht dragen is tot uiting gebracht in de rode 
sierappeltjes. De nieuwe ambtsdragers wordt weerge-
geven door Anthurium, omhoogkijkend. 
 

 
 
 

Diaconie 
 
Collecten. 
De eindcollecte van 10 maart is aangepast aan het 
thema van de dienst die is voorbereid door ZWO. 
(Gevangenenzorg – zie rubriek ZWO)   
De eindcollecte van  24 maart is voor de Jeugd- en 
Kinderzorg te Zwolle.  
Deze vereniging steunt kinderen en jongeren in pro-
bleemsituaties. Door projecten helpt zij hen op ver-
schillende manieren: o.a. door opvang, onderwijs of 
gedragstraining. Ook buigen ze zich over vraagstuk-

ken die met zingeving te maken hebben. Dit doen ze 
door het organiseren van conferenties en studieda-
gen.  
De eindcollecte van Witte donderdag 28 maart be-
steedt de diaconie aan algemene middelen voor de 
diaconie. 
Op 31 maart is bij het Paasontbijt de collecte om de 
onkosten voor het Paasontbijt te dekken.  
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 men-
sen die financieel weinig te besteden hebben. 
Bij de Biddagdienst in ‘Brook’ en in het weekend na 
Biddag voor het gewas houdt de Diaconie weer een 
inzamelingsactie van houdbare producten voor de 
Voedselbank Midden Twente. Verdere informatie zie 
elders in dit blad. 
Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te 
wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doe-
len, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 
3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.  
 

Kerkrentmeesters 
 
Opbrengst Actie Kerkbalans 2013  
Op de inleveravond van de actie kerkbalans op dins-
dag 29 januari 2013 werd een groot deel van de enve-
loppen met daarin de toezeggingen van vele gemeen-
teleden in het Dienstgebouw bezorgd. Ook werden 
nog enkele tassen met toezeggingen nabezorgd. Nu 
de meeste toezeggingen inmiddels binnen zijn blijkt 
dat de Protestantse gemeente Markelo, zoals het nu 
lijkt, op ruim € 188.000,-- kan rekenen. De verwach-
ting is dat het streefbedrag van € 200.000,-- niet ge-
haald wordt. Desondanks is het kerkbestuur, mede 
gezien de terugloop van toezeggingen in andere ker-
kelijke gemeenten, zeer content over de bereidwillig-
heid van de Markeloërs om hun kerk en de daarbij be-
horende werkzaamheden in stand te houden. 
We zullen ons de komende jaren moeten blijven bera-
den hoe we de begrotingen sluitend kunnen krijgen.  
Bij deze een woord van dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen en aan de meer dan 120 vrijwilligers die 
aan de actie kerkbalans 2013 hebben meegeholpen. 
 
Acceptgiro kerkblad 
In Markelo krijgt iedereen het kerkblad (bijna) elke 
maand thuis bezorgd. Daar komt geen abonnement 
aan te pas. Zo is het Kerkblad er  voor iedereen, als 
een schakel tussen de kerk en alle inwoners van Mar-
kelo. De huis-aan-huis verspreiding brengt kosten met 
zich mee, waarvoor elk jaar via een acceptgiro uw 
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. U helpt met uw gift 
de informatie uit kerk en kerkelijk erf voor iedereen be-
reikbaar te houden. 
Vul a.u.b. de bijgesloten acceptgiro in of maak een 
vrijwillige bijdrage over onder vermelding "kerkblad". 
Alvast hartelijk dank! 
 

De Kerkrentmeesters 
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Protestantse Vrouwendienst 
 
Koning winter is nog in het land! Toch kun je al goed 
merken, dat het al weer langer licht is. De nachten 
kunnen dan eerst nog kouder worden, is een oud ge-
zegde, maar wel korter. We gaan de goede tijd tege-
moet!  
We zijn blij, dat er zoveel dames op de lijst staan om 
mee te doen. Het aantal deelnemers aan de zang-
diensten loopt wat terug, maar door het enthousiasme 
en trouwe opkomst van de PVD-dames kan het niet 
anders dan dat het weer een goede en gezellige sa-
menkomst wordt. 
Ook de bezoekjes aan mensen die alleen wonen of 
zich alleen voelen loopt geruisloos en doet goed! Al-
lemaal bedankt voor jullie inzet, jaar in- jaar uit. 
 
Als tegenprestatie en vooral ontmoeting met elkaar, 
nodigen we jullie uit op donderdagavond 7 maart 
2013 om 20.00 uur in het dienstgebouw. 
 
Eén van onze dames had een mooi voorstel, zeker in 
deze soms sombere periode van het jaar…..een op-
kikkertje!  
We hebben dhr. Gerrit Kraa gevraagd ons een avond-
je te ontspannen met Twentse verhalen. Hij woont in 
Bornebroek, schrijft boeken en speelt orgel in de kerk 
van Enter. Hij vertelt vol humor gebeurtenissen en 
anekdotes o.a. uit het kerkenwerk.  
Voor sommigen bekend, voor anderen een verrassing.  
 
Vindt u het fijn om iemand mee te nemen naar deze 
avond……iedereen is welkom! 
De Prot.Vr.Dienst bestaat uit zo’n 40 dames! We re-
kenen op uw komst, zodat we met elkaar een goede 
avond mogen beleven. 

 
Een hartelijke groet van de PVD- commissie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeugd en Jongerenwerk 
 

 
 

 
Donderdag 31 januari was de eerste samenkomst van 
dit jaar. ‘s Avonds om half 7 leek het wel een bijenkorf 
in het dienstgebouw. Het mooie geluid van kinder-
stemmen! 
De leiding begon direct namen en leeftijden te note-
ren, om ook zo gauw mogelijk 2 groepen te vormen. 
De belangstelling was groot. 2 groepen van 14 kinde-
ren! 
 De jongsten kwamen onder Erna’s hoede. Zij werd 
geassisteerd door Eline en Suzan. Anneta met Rutger 
en Karin hebben zich uitstekend vermaakt met de kin-
deren van 9 t/m 12 jaar. Het uur was voorbij voor ze er 
erg in hadden. 
 Iedereen is reuze enthousiast en kijkt uit naar de vol-
gende keer op 28 februari. Het wordt vast weer een 
heel gezellig uur!  
In verband met Pasen (Stille week) komen de jeugd-
clubs in maart niet op de laatste donderdag bij elkaar, 
maar op donderdag 21 maart. 
April is nog een eind weg, maar noteer de volgende 
datum ook maar vast……donderdag, 25 april. 
 
Heb je nog een broertje of zusje of vriendje of vrien-
dinnetje die ook graag mee wil ( en 6 jaar of ouder is) 
…..er is nog plek. Iedereen is welkom! 
 
Groetjes van de leiding van de jeugdclubs. 
Erna Kok, Anneta Kok, Rutger Wissink, Danique Kot-
telenberg, Karin Nijman, Eline van den Noort, 
Suzan Brinkers, Renske Zandjans en Luuk Elkink  
 
 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL 

 
    PAASONTBIJT 
Het is niet meer zo ver weg:  
zondag 31 maart is het 1

e
 paasdag. 

Traditiegetrouw zijn we die dag 
vroeg uit de veren en houden we 
gezamenlijk een paasontbijt in de 

grote zaal van het dienstgebouw. 
Het paasontbijt is voor iedereen toegankelijk en be-
gint om 9.00 uur.  
We moeten nog even hard aan het werk om de voor-
bereidingen allemaal op tijd klaar te krijgen, maar het 
belooft ook dit jaar weer iets heel speciaals te worden.  

Waar:  Dienstgebouw 

Hoe laat? 18.30 uur tot 

                    19.30 uur 

Onkosten: € 1,00 per keer 

Wanneer: Zie hieronder  

 

….. 
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Wilt ook u ‘aanzitten’ aan 
dit paasontbijt, geef u dan 
op bij  
één van de onderstaande 
leidsters:  
 
Hettie Hollander  362351 
Wilma Kloots    361641 
Alies ten Hove    363334 
 
Of schrijf uw naam op de 
lijst achter in de kerk. Wij 
zorgen er dan voor dat er 
voor iedereen een heerlijk 
eitje klaar staat!        

 Tot 1
e
 paasdag! 

 
Zondagsschool Markelo 

 

Algemeen 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

 
KOFFIEOCHTEND 
Graag nodigen wij jullie uit op onze 
koffieochtend op woensdag 13 
maart vanaf 9.30 uur in het 
dienstgebouw van de Martinuskerk 
te Markelo. 
 

Als gast hebben wij uitgenodigd Helen Karssing uit 
Markelo. Helen is natuurfotografe en wil anderen 
graag laten zien van al het moois wat ze tegenkomt in 
de natuur. 
De meeste mensen lopen in het bos of aan het strand 
maar zien lang niet al het moois om zich heen. 
Enkele jaren geleden is Helen begonnen met het foto-
graferen van allerlei insecten en vooral vlinders, waar-
van zij prachtige plaatjes heeft. 
Graag wil ze u dan ook laten zien wat voor moois de 
natuur allemaal te bieden heeft. 
De kosten zijn € 5.00 p.p. incl. een kop koffie. 
Opgave bij Leidy ter Haar. Tel. 361733.     

 
Bestuur H.V.V. 

 
     maart 2013  

zo 3 1 Samuel 28:1-25 Geestelijke strijd 

ma 4 1 Samuel 29:1-11 Hoog spel 

di 5 1 Samuel 30:1-31 Moord en brand 

wo 6 1 Samuel 31:1-13 Vallen in je eigen zwaard 

do 7 2 Samuel 1:1-27 Treurnis 

vr 8 2 Samuel 2:1-32 Burgeroorlog 

za 9 2 Samuel 3:1-21 Onderhandelingen 

zo 10 2 Samuel 3:22-39 Wraak voor recht 

ma 11 2 Samuel 4:1–5:5 Moordaanslag afgekeurd 

di 12 2 Samuel 5:6-25 Machtsuitbreiding 

wo 13 2 Samuel 6:1-23 
Plaats maken en je plaats 
weten 

do 14 2 Samuel 7:1-16 Bouwplan 

vr 15 2 Samuel 7:17-29 Toekomst voor de koning 

za 16 2 Samuel 8:1-18 Verslagen 

zo 17 2 Samuel 9:1-13 Aangenomen zoon 

ma 18 2 Samuel 10:1-19 Tweefrontenoorlog 

di 19 2 Samuel 11:1-27 Van kwaad tot erger 

wo 20 2 Samuel 12:1-25 Lieveling van de HEER? 

do 21 2 Samuel 12:26-31 Kroonswisseling 

vr 22 2 Samuel 13:1-22 Liefde en haat 

za 23 2 Samuel 13:23-37 Wraak 

zo 24 2 Samuel 13:38–14:17 Plan 

ma 25 2 Samuel 14:18-33 Vader en zoon 

di 26 2 Samuel 15:1-12 Populistische politiek 

wo 27 2 Samuel 15:13-31 Weg uit Jeruzalem 

do 28 2 Samuel 15:32–16:14 Door het stof 

vr 29 Lucas 22:39–23:49 Lijdensevangelie 

za 30 Lucas 23:50-56 Begrafenis 

zo 31 Lucas 24:1-12 Opstanding 

 april  

ma 1 Lucas 24:13-35 Onderweg 

di 2 Lucas 24:36-53 Pasen en Hemelvaart 

wo 3 Psalm 3 Beschermheer 

 
BOEKEN EN GRAMMOFOONPLATEN (LP’s) 
Iedere eerste donderdag van de maand is er van 9.30 
uur – 12.00 uur boeken- en grammofoonplatenver-
koop 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 jaren 60 en 70 
van de vorige eeuw zullen dan aan de liefhebbers 
worden aangeboden. Iedereen is van harte welkom! 

De boekencommissie 
 
CSURGÓ 
Het lijkt erop dat we met ongeveer 20 personen naar 
Hongarije afreizen ter gelegenheid van 25 jaar contact 
tussen Markelo en Csurgó. Een deel gaat op eigen 
gelegenheid om er een vakantie aan vast te koppelen. 
De rest vertrekt op 10 juli met het vliegtuig en blijft er 
tot zondag 15 juli.  
Wie meer wil weten: neem contact op met ds. Marten 
Dijkstra (tel. 361238), Getty Eggink (tel. 362470) of 
Margot Nijland (tel. 363966).  
 

 
 
Zondag 10 maart hoopt ds. mevr. N. Swen voor te 
gaan in de Martinuskerk.  
In deze dienst vertelt ze over haar werk in de gevan-
genis en wil ook aandacht schenken aan de gevoe-
lens van de slachtoffers en hun verdriet en pijn. 
Velen van ons kunnen zich niet voorstellen dat je 'zo-
maar' komt tot (zinloos) geweld. Als je daarin vervalt, 
heeft iets in je (leven) gemaakt dat je daar je toevlucht 
toe neemt. Vaak letterlijk onvoorstelbaar. 
De eindcollecte is dan voor Gevangenenzorg. 
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Gevangenenzorg 
Nederland is een 
vrijwilligersorgani-

satie die werk-
zaam is in heel 
Nederland. De or-
ganisatie is door 
Justitie officieel 
erkend, waardoor 
de vrijwilligers 

toegang hebben tot de gevangenis en ook buiten de 
bezoekuren gevangenen individueel mogen bezoe-
ken.  
Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele fi-
nanciële middelen hard nodig. 
Na de dienst van 10 maart worden de paasgroet-
kaarten weer uitgereikt en kunnen we onder het 
genot van een kop koffie  met mevrouw Swen na-
praten. 
 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in Nederland. Ook de Martinuskerk in 
Markelo doet mee aan deze Paasgroetenactie. 
Leden van de ZWO-commissie zullen bij de uitgang 
staan om u een handleiding en een adres mee te ge-
ven. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen 
versturen! 
 
CEPROMUN 

 
In Peru worden veel ouders uitgebuit door hun werk-
gevers en krijgen een te laag loon, zodat ze het 
schoolgeld voor hun kinderen niet kunnen betalen. Ze 
zijn dus erg blij als hun kinderen meewerken. Maar 
deze kinderen moeten dan dubbel hard werken, 
school en werk. Dat gaat niet goed samen. Ze komen 
slaap tekort en hebben geen energie meer om op te 
letten op school. De ouders zien deze problemen, 
maar weten geen oplossing. 
Zij hebben de kerken gevraagd om met hen mee te 
denken en hen raad te geven. 
De ZWO-commissie wil graag aan deze oproep ge-
hoor geven en zoekt nu naar middelen om hen te hel-
pen. Wilt u met ons meedenken? 
U kunt al uw ideeën kwijt bij: 

Sjoke van Zwol (362652),  
Annelies Wessels (362854) 
Hannie Harmans (364605) 

Hanneke Ziggers (352999) 
Tineke Zomer (263233). 

 
ZALENVERHUUR 

Waar?  Dienstgebouw 
Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten/ 

workshops 
Aantal  5 tot 150 personen 
Info   Jeroen Noltus 

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

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

 

 

DIACONIE: In verband met biddag voor 
het gewas op 13 maart is er in de kerk op 
27 februari een flyer uitgereikt aan de be-
zoekers. Zie ommezijde ------------------- 

 
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 2 april 2013. In-
leveren kopij vóór donderdag 21 maart 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) 
 
Voorgangers: 

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

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

  
College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 

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

Rabobank: 34.07.00.327 
 

mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl
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Oproep tot steun aan de VOEDSELBANK 
Op de biddag voor gewas en arbeid staan we stil bij wat we nodig hebben voor een goed en gezond leven en bij 
onze afhankelijkheid van onze omgeving en van Gods zegen op ons werk. 
 
Vaak vinden we het vanzelfsprekend dat we elke dag te eten hebben en dat we ook in de winter een warm huis 
hebben. Maar de economische crisis heeft ons er toch weer van bewust gemaakt dat die welvaart en dat welzijn 
niet zo vanzelfsprekend is.  
Daar willen we ons op bezinnen.  
 
We willen, als kerk, het niet bij bezinning en gebed laten, maar gehoor geven aan de diaconale roeping van de 
kerk: omzien naar mensen die hulp nodig hebben. 
Dat doen we voor mensen ver weg, die in grote armoede en in oorlogsomstandigheden proberen te overleven, en 
ook voor de medemens in onze directe omgeving die door welke omstandigheden dan ook het niet meer lukt om 
de eindjes aan elkaar te knopen. Dat doen we door het werk van de voedselbank  te ondersteunen. 
 
 
 

     
 
 

De Voedselbank verzorgt voedselhulp voor mensen die deze hulp hard nodig hebben. De sociale dien-
sten van de gemeenten ondersteunen dit doel. De Voedselbank zamelt gratis voedsel in, bij diverse le-
veranciers zoals groothandelaren, supermarkten, warme bakkers enz. Dit voedsel zou anders wegge-
gooid worden. Van al die levensmiddelen worden voedselpakketten samengesteld. Een groep vrijwilli-
gers deelt de pakketten uit. 
 
De voedselpakketten zijn bedoeld als hulp voor mensen die voor kortere of langere tijd te weinig geld 
hebben om van te leven. Zij halen zelf hun voedselpakket op. Bij de toekenning van voedselpakketten 
gaat de Voedselbank uit van het netto besteedbare inkomen. Dat is het geld dat mensen maandelijks 
overhouden voor voeding, kleding e.d., dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekerin-
gen betaald zijn. 
 
Breng wat u kunt missen op zaterdag 16 maart(van 10-14 uur) in het dienstgebouw of zondag 17 maart (voor de 
dienst) in de kerk. Het moeten wel houdbare producten zijn. Het is ook mogelijk om bij de Biddagdienst in de 
“Brookschole” in te leveren.  
 
Als u een financiële bijdrage wilt geven dan kan dat door uw bijdrage te storten op bankrekening 3407.00.327 t.n.v. 
de diaconie o.v.v. Voedselbank. 

http://www.voedselbank.nl/
http://www.voedselbankenschede.nl/voedselhulp.html

