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GOD WIL BIJ ONS WONEN 

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt 
in de maand december een eigentijdse versie van het 
kerstverhaal in de Kösters Koele gebracht. Jozef en 
zijn hoogzwangere vrouw zoeken dan in onze contrei-
en een plek om hun kind ter wereld te brengen. Ook 
nu is er sprake van een herberg en figureren er her-
ders met schapen. Waar de zoektocht van Jozef en 
Maria uitkomt, wordt op kerstavond onthuld. Wie dat 
mee wil maken, is natuurlijk van harte welkom.  

Een heel andere versie van dit gebeuren klinkt in de 
dienst op kerstmorgen. We lezen dan uit het evangelie 
van Johannes. Herders en engelen zijn in geen velden 
of wegen te bekennen. De kerstboodschap wordt sterk 
poëtisch ingezet. Het gaat over een woord dat er al 
was vanaf het begin. Een woord dat bij God was en 
dat God zélf was. Door dit woord kwam het heelal tot 
stand. Er valt te denken aan het eerste boek in de bij-
bel: Genesis, over de wording van de wereld. God 
sprak: ‘Er zij licht’. En er was licht.  
 

In dit scheppende, 
creatieve woord is 
leven, aldus het 
evangelie. En dit 
woord heeft de ge-
daante van een 
mens aangenomen, 
Jezus Christus. 
Daar gaat het om. 
Dat is het hoogte-
punt van dit eerste 
hoofdstuk in het 
evangelie van Jo-
hannes. Het leest 
moeilijker en is ab-
stracter dan wat 
Lucas en Mattheüs 

berichten. En tegelijkertijd belicht het een aspect van 
de geboortegeschiedenis dat heel concreet wordt 
voorgesteld. In Jezus is God mens geworden. In Hem 
is God heel dichtbij. Je zou het ook anders kunnen 
zeggen. Mensen uit de tijd van Jezus hebben in Hem 
iets goddelijks ervaren.  

Er zijn bijzondere genezingen, die in zijn aanwezig-
heid plaatsvinden. Er zijn wonderlijke manifestaties 

van kracht, zoals een plotselinge weersverandering, 
waarbij een ruw meer verandert in rustig water. Er is 
brood dat in zijn handen net zo vaak kan worden ge-
broken en verdeeld tot er genoeg voedsel is voor de 
duizenden, die op dat moment aan zijn lippen hangen. 
Een eerste wonder waarover het Johannesevangelie 
bericht is de verandering van water in wijn tijdens een 
bruiloftsfeest.  

Sommigen zullen hier tegenin brengen dat bepaalde 
wonderverhalen niet letterlijk moeten worden opgevat. 
Met een meer symbolische uitleg houden ze zeker 
nog een bepaalde zeggingskracht. Maar wanneer de 
belofte klinkt dat volgelingen van Jezus vergelijkbare 
daden zullen verrichten, mag volgens sommige com-
mentatoren worden aangenomen, dat ze in de tijd van 
Jezus en erna ook daadwerkelijk hebben plaatsge-
vonden. Anders waren deze getuigenissen immers 
gemakkelijk weerlegbaar geweest.  

Het zijn niet alleen verbazingwekkende gebeurtenis-
sen rondom de persoon van Jezus, die Hem bijzonder 
maken. Het is ook het gevoel, dat mensen bij Hem be-
leven, als persoon aanvaard te zijn. Wie je ook bent 
en wat je ook hebt gedaan, je mag er zijn. Dat besef 
draagt Jezus kennelijk over. Daarmee vertolkt Hij de 
liefde van boven. Zo voel je je gedragen, ook onder 
moeilijke omstandigheden zoals in tijden van verdriet 
of eenzaamheid. Wie jou ook afwijst, Hij niet. 

Ook in een medemens kan iets van die goddelijke na-
bijheid en bewogenheid worden ervaren. Daar waar 
dit plaatsvindt, komt God dichtbij.  Als je het zo be-
leeft, wordt kerst ook vandaag tot een gebeuren waar-
bij Gods ontferming handen en voeten krijgt. Om dat 
werkelijkheid te laten worden is er wel een zelfde be-
weging nodig als bij Jezus: je leegmaken, jezelf on-
dergeschikt maken aan een hoger doel. Niet gericht 
op eigen roem, maar tot eer van God. Dan komt God 
in je wonen.  

MD 

 
Ingesloten acceptgiro voor het  

Kerstfeest van de Zondagsschool 

  
De redactie van het kerkblad wenst u allen een gezegende Kerst en een gezond Nieuwjaar 

 

http://www.pkn-markelo.nl/


2 
 

Kerkdiensten 
 
Zondag 30 november 1

e
 advent 

      Martinuskerk 

     10.00 uur   dhr. R. Nijhuis uit Rijssen                             
      Stokkum Buurtdienst 

     10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte beide diensten: CvK / kerkradio 

Zondag 7 december Martinuskerk 2
e
 advent 

10.00 uur   ds. H. Overdijk uit Ommeren 
Eindcollecte: Diaconie / JOP 

Zondag 14 december Martinuskerk 3
e
 advent 

10.00 uur  mw. Venema uit Almelo                             
Eindcollecte: College van Kerkrentmeesters 

Zaterdag 20 december Anholtskamp kerstviering 
15.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Collecte: Diaconie 
19.30 uur Zondagsschool kerstviering (zie verder-

op in dit kerkblad) 

Zondag 21december  
      Martinuskerk 4

e
 advent 

     10.00  ds. Marten Dijkstra 
      Martinuskerk Volkskerstzang 
     19.30  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte beide diensten: Diaconie / alg. middelen 

Woensdag 24 december  
        Kösterskoele gezinsdienst 
       19.30 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 
        Eindcollecte: Diaconie / Kinderen in de knel 
        Martinuskerk kerstnachtdienst  
        M.m.v. gospelkoor ENJOY 
        22.30 uur  ds. Marten Dijkstra 
        Eindcollecte: College van Kerkrentmeesters 

Donderdag 25 december Martinuskerk 1
e
 kerstdag 

M.m.v. het Markelo’s kerkkoor  
10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten minima 

Zondag 28 december Martinuskerk oudjaardienst 

10.00 uur   ds. A. Snier uit Goor 
Eindcollecte: CvK / oudejaarscollecte 

Zondag 4 januari 2015 Martinuskerk 
10.00 uur  ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Cvk / Onderhoudsfonds 
Koffiedrinken na de dienst en nieuwjaarswensen 

Zondag 11 januari 2015 
       Martinuskerk ZWO dienst 

       10.00 uur  ds. R. Vedders-Dekker 
       Stokkum buurtdienst 

       10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
       Koffiedrinken en nieuwjaarswensen 
Beide diensten eindcollecte: Diac. / ZWO  Edukans 

Zondag 18 januari Martinuskerk H. Avondmaal in 
lopende viering 
10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 

Advent: In de adventsperiode komen bekende en 
minder bekende voorgangers voorbij. Op 30 novem-
ber is dhr. Rob Nijhuis uit Rijssen aan de beurt. Hij is 
bezig met de laatste fase van zijn studie theologie. De 
zondag erop is ds. Overdijk in ons midden. Op 14 de-
cember komt mevr. Venema, kerkelijk werker uit Al-
melo. Verandering van spijs doet eten, zo luidt een 
gezegde. Moge dit opgaan voor die diensten.  

Buurtdienst: Op 30 november wordt er in het gebouw 
in Stokkum een kerkdienst gehouden in samenwer-
king met de zondagsschool. Kinderen zullen een ver-
haal uitbeelden. Mensen uit de buurt zijn van harte 
welkom.  

Kerstviering Anholtskamp: Op 20 december zijn ou-
deren welkom in een kerstviering in de Anholtskamp 
met een overweging van ds. Dijkstra en een bijdrage 
van Marietje Kranenberg-Goorman.  

Kerstviering zondagsschool: Op zaterdagavond 20 
december zijn naast kinderen ook hun ouders en 
grootouders te verwachten als deelnemers van een 
kerstviering, waarin het klassieke kerstverhaal wordt 
uitgebeeld. Ook andere belangstellenden zijn wel-
kom.  

Volkskerstzang: Met een afwisseling van zang en 
muziek hopen we op zondag 21 december met elkaar 
iets van de kerstsfeer te beleven. Van tevoren speelt 
de fanfare en is er samenzang. Annie Oplaat-Beltman 
verzorgt een Twentse bijdrage. 

Kerstgezinsdienst: Dit keer is de kerstgezinsdienst in 
de Kösters koele en niet in de kerk. We beelden het 

kerstverhaal uit dat zich afspeelt in Markelo en speci-
aal hiervoor geschreven is door Gert-Jan Oplaat. 
Tijdens deze dienst is Dinie Beuving onze voorgang-
ster. Jacobine van Laar van Dutch Music Barn zal tij-
dens deze dienst enkele liederen ten gehore brengen. 
Ook zullen de ossenhoornblazers meewerken.  
 Komt u ook kroam schudd’n ??? 
De dienst begint om 19.30 uur. 
Na afloop van de dienst wordt  U uitgenodigd voor 
een kopje koffie ,warme chocolademelk of glühwein. 

Kerstnachtdienst: Vanaf ongeveer 22.15 uur is er sa-
menzang. Het gospelkoor Enjoy neemt ons daarna 
mee in het kerstverhaal. Trompetmuziek van Wim 
Schottink geeft een extra impuls aan de gemeente-
zang. Met kou buiten voelt warmte binnen des te 
aangenamer. Hopelijk komt die beleving er ook door 
het geheel van de viering. 

Kerstmorgen: De ossenhoornblazers kondigen buiten 
de komst van het Licht aan. Wim Schottink hoopt in 
deze dienst weer van de partij te zijn als trompettist. 
Het Markelo’s Kerkkoor treedt op en van tevoren 
kunnen kerkgangers al in de stemming komen door 
mee te doen met het zingen van enkele liederen.  

Nieuwjaarswensen: Zowel in de dienst van 4 januari 
in het dorp als in de dienst van 11 januari in Stokkum 
is er na afloop van de viering gelegenheid om elkaar 
een gezegend 2015 toe te wensen. ZWO werkt mee 
aan de kerkdienst van zondag 11 januari in de Marti-
nuskerk. 
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OPPAS-ZONDAGSSCHOOL 

Onder kerktijd is er in de Martinushof crèche voor de 
allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten 
zijn welkom! 

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 het bij-
belverhaal van die zondag vertaald wordt op een ma-
nier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kin-
deren van de basisschoolleeftijd zijn welkom 

JEUGDKERK 

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners vanaf 
12 jaar jeugdkerk in de Martinushof van 10 tot 11 uur.  

VERVOER 
Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? 
Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein 
Horsman tel. 0548- 625315 en het wordt geregeld. 
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 0547-361908. 

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  
10/12: Mannenclub in de Martinushof van 10.00 tot 
11.30 uur o.l.v. ds. Dijkstra. 
10/12: Geloofskring o.l.v. ds. Dijkstra bij Mirna 
Bussink, Larenseweg 54, aanvang 20.30 uur.  
11/12: Vanaf 20.30 uur 30+ café in de Martinushof. 
 

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; E-mail: martends@ziggo.nl 

vrije dag: maandag 
 
GEBOREN 

Van Bert en Simone Visser uit de Fokkerstraat 45 
kregen we een bericht van de geboorte van hun zoon 
Bas. Op 8 november is hij geboren en ze zijn God 
dankbaar voor dit geschenk. We wensen hun samen 
Gods zegen toe.  

WIJZIGING EMAILADRES 

Wanneer mijn e-mailadres verandert kan ik nu nog 
niet zeggen. Maar het beëindigen van de samenwer-
king tussen Cogas en Ziggo heeft ook invloed op ons. 
Zoals het er nu naar uitziet zal mijn adres straks op 
caiway.nl eindigen. Mochten berichten naar mij tijde-
lijk retour gaan, dan hoop ik dat men mij op een ande-
re wijze weet te bereiken.  

WIJ GEDENKEN 

Op 24 oktober overleed Dina Schreurs-Poliste op de 
leeftijd van 83 jaar. Ze kwam uit een groot gezin en 
verhuisde na haar trouwen met Gerrit Schreurs naar 

Markelose Broek. Al snel werd de oudste zoon 
geboren. Een dochter volgde en daarna nog een 
zoon. Hun dochter had net als haar man een beperkt 
gezichtsvermogen en verbleef in de kinderjaren in 
een blindeninstituut. Door een noodlottig ongeval 
kwam Gerrit in 1973 om het leven. Niet lang daarna 
werd de boerderij verkocht en verhuisde ze met haar 
gezin en de beide schoonouders naar het dorp. In 
1999 kreeg ze contact met Gerrit Krijgsman met wie 
ze de rest van haar leven bevriend bleef. Ze hadden 
tien mooie jaren samen met reizen naar het 
buitenland. Na het breken van haar heup werd een 
opname noodzakelijk op verpleegafdeling de Hulpe in 
de Anholtskamp. Diny was een lieve zorgzame 
vrouw, die zichzelf wegcijferde voor anderen. Ze kon 
goed naaien en is jaren lid geweest van het kerkkoor. 
In de afscheidsdienst zijn bekende kerkelijke liederen 
gezongen, waarna we haar lichaam in de aarde 
legden op de Markelose begraafplaats. Mogen haar 
levenspartner, kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
steun en troost vinden, nu ze haar moeten missen. 

JUBILEUM 
Op dankdag was het precies 12½ jaar geleden dat ik 
hier als predikant ben begonnen. Op zich is dat al 
reden tot dank. Na afloop van de dienst van 16 
november is er kort aandacht aan besteed. Meer 
hoefde wat mij betreft ook niet, want het gaat niet om 
een ambtsjubileum en van een afscheid is nog geen 
sprake. Toen we in 2002 naar Markelo verhuisden 
hoopten we hier een 10 tot 11 jaar te kunnen zijn, 
zodat de kinderen een ongestoorde middelbare 
schooltijd zouden kunnen doorlopen. Dat is gelukt.   
Bij deze wensen we allen een gezegende kerst en 
een goed 2015.  

VRIJE WEEK 

Van maandag 1 december tot en met zondag 7 
december ben ik vrij van het werk. Indien nodig 
nemen collega’s voor mij waar.  

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra 
 

Wijk Zuid 
Predikant: ds. E.E. Nordt 

E-mail: nordt57@gmail.com 
 
GEBOREN 
Op 12 november is Lieke Geertjen Frederika 
geboren, dochter van Rob en Janet Kurpershoek-
Rabe. Als roepnaam hebben ze haar de naam Lieke 
gegeven. langs deze weg willen we hen van harte 
feliciteren. Dat is naar de letterlijke betekenis van het 
woord geluk toewensen.  
 
Wie een predikant wil spreken, kan door afwezigheid 
van ds. Nordt vanaf 8 december een beroep doen op 
ds. Dijkstra (tel. 361238). 
 

  

mailto:martends@ziggo.nl
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Kerkenraad 
JUBILEUM 
Na de kerkdienst op zondag 16 november, heeft de 
voorzitter van de kerkenraad ds. Marten Dijkstra na-
mens de kerkenraad gefeliciteerd met zijn 12,5 jarig 
jubileum als predikant in Markelo. Op 5 mei 2002 
kwam hij vanuit het Friese Stavoren naar Markelo en 
inmiddels weten veel gemeenteleden hem te vinden, 
wanneer hij met zijn fiets door het dorp rijdt. Een 
praatje en aandacht hebben voor elkaar, is wat bij 
Marten Dijkstra hoort. De kerkenraad is blij met alles 
wat hij de afgelopen 12,5 jaar voor de kerk heeft ge-
daan en hoopt dat hij zijn werk met voldoening mag 
blijven doen. 

 
VERSLAG GEMEENTEAVOND 18 NOVEMBER 
Opening  

De voorzitter van de kerkenraad opent deze avond 
met een gedicht Franciscus van Assisi "Heer, maak 
mij een werktuig van uw vrede" en geeft de leiding 
van de avond over aan de visitatoren. 

Visitatie 

Visitator Ds. Stolk geeft aan dat deze gemeen-
teavond in het teken staat van de buitengewo-

ne visitatie die zij hebben gehouden in de Pro-

testantse Gemeente Markelo op verzoek van 

de Classis Enschede. Er zijn diverse gesprek-
ken geweest, zowel met de predikanten als 

met de kerkenraad en gemeenteleden. Op de 

gemeenteavond hebben de visitatoren hun be-

vindingen toegelicht. Hun verslag, met daarin 

een aantal aanbevelingen, zal naar het Breed 
Moderamen van de Classis worden gestuurd. 
Rondvraag 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit ds. Stolk om 
21.35 uur deze avond af met een gebed.  
Voor alle betrokkenen zijn de afgelopen maanden in-
spannend en emotioneel geweest. De visitatoren 
danken een ieder voor de medewerking.  
 
Ambtsdragers 
Twee jaar geleden zijn vijf oud-ouderlingen-
kerkrentmeesters toegetreden tot het College van 
Kerkrentmeesters. Dit omdat toen de bezetting mini-
maal was en er heel veel werk te doen was.  
Toentertijd hebben ze allemaal aangegeven het 
toenmalig college te willen ondersteunen, maar voor 
de maximale duur van twee jaar of zoveel korter dan 
mogelijk. Dhr. Compagner heeft zijn functie reeds op 
1 september jl. neergelegd en per 1 februari 2015 zul-
len wij afscheid nemen van Bram de Boer. Bert Ho-
gendam is als voorzitter van de Kerkrentmeesters te-
ruggetreden om gezondheidsredenen.  
Janni Bussink heeft besloten haar functie als diaken 
neer te leggen en van de ouderlingen neemt Joke 
Doornhein na 12 jaar afscheid van de kerkenraad.  
In de eredienst van 1 februari zullen wij hier aandacht 
aan besteden.  
Wij danken allen voor hun enorme inzet en wensen 
hen het allerbeste voor de toekomst.                                

Diaconie 
COLLECTEN 
De eindcollecte van 7 december is voor JOP, de jon-
geren organisatie van de PKN. JOP helpt plaatselijke 
gemeenten door middel van advies, begeleiding, in-
spiratie, training en materialen op verschillende ter-
reinen van jeugdwerk. 
Op 21 december is de eindcollecte voor diaconale 
middelen. 
De eindcollecte van de Kerstgezinsdienst op kerst-
avond zal zijn voor Kinderen in de knel. Verderop in 
dit blad zal dit verder worden toegelicht. 
De eindcollecte in de dienst van Kerstmorgen zal de 
diaconie bestemmen voor het mogelijk maken van de 
Kerstpakketten voor minima in de Hof van Twente. 
Op 11 januari zal de eindcollecte zijn voor de ZWO. 
Verderop bij ZWO leest u hier meer over. 
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 Rabobank: NL 65 
RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse 
Gemeente o.v.v. de bestemming.  
 
VOEDSELBANK 

 
De diaconie wil de gemeenteleden ook namens de 
Voedselbank bedanken voor de grote opbrengst van 
de inzamelingsactie voor houdbare producten, speel-
goed en ook de financiële bijdrage van ongeveer € 
400, -  

KERSTPAKKETTEN MINIMA 
De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse 
Kerken en Caritas van de Katholieke Kerk in de Hof 
van Twente maken het ook dit jaar weer mogelijk dat 
er 300 kerstpakketten naar minima in de Hof worden 
gebracht. Het inpakken en samenstellen doen wij. De 
gemeente Hof van Twente bepaalt wie een kerstpak-
ket krijgt en regelt de bezorging. 
 

Kerkrentmeesters 
 

 
MEDEDELING IN VERBAND MET DE 
INSTANDHOUDING KERK EN KERKWERK  

Kerkbalans 2015 "Mijn kerk blijft in Markelo! ” 

De actie Kerkbalans 2015 vindt in Markelo plaats 
van zondag 18 januari t/m zaterdag 31 januari 
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2015. Ons nieuwe thema luidt: ‘Mijn kerk blijft in 
Markelo!’  
Betalende en niet-betalende gemeenteleden den-
ken na over hoe we dat moeten realiseren. De ac-
tie Kerkbalans wordt in Markelo georganiseerd 
door de kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Markelo. 
Onze kerk is niet weg te denken uit onze Markelo-
se samenleving. Ieder jaar benaderen wij daarom 
onze leden met de vraag wat de kerk in Markelo 
hem of haar waard is. 

Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Geluk-
kig mogen we rekenen op de hulp van de vele vrijwil-
ligers die meehelpen bij het jongerenwerk en bij de 
zorg voor ouderen, zieken en hulpbehoevenden. 
Hiermee laten we als gemeenschap zien dat we er 
zijn voor elkaar, ook als het tegen zit. Samen met 
predikanten en kerkenraad blijven wij werken aan 
verbondenheid, niet alleen plaatselijk, maar ook bui-
ten onze gemeentegrenzen als dit nodig is.  

Ook voor 2015 vragen wij jullie speciale aandacht 
voor de instandhouding van de Martinushof, het Uit-
vaartcentrum Markelo met haar “24 uur” kamers en 
de monumentale Martinuskerk. 
Meer informatie kunnen jullie vinden in de begelei-
dende brief die jullie in bovengenoemde periode ont-
vangen en op www.kerkbalans.nl. 

Alvast bedankt voor jullie, onmisbare, financiële 
steun!          RC 

 

Jeugd en Jongerenwerk 
 

Jeugdclub 

De jeugdclub is voor kinderen van  ± 6 tot 12 jaar 
die het leuk vinden om één keer per maand 
samen te gaan knutselen. 
Als jullie dit lezen hebben we de laatste keer 
jeugdclub van dit jaar gehad op donderdagavond 
27 november.   

Deze avond stond in het 
teken van Sinterklaas. Er 
was o.a. een sinterklaas 
bingo met prijsjes en een 
lekkere traktatie.  
 
Eind december is er geen 
jeugdclub i.v.m. de drukke 

tijd op school en thuis.  
Wij wensen jullie : 

 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 29 januari 2015 ’s avonds van half 
zeven tot half acht hopen we jullie weer te zien 
bij de jeugdclub.  
Kijk ook eens op de website www.pkn-markelo.nl 
 
Groetjes van de leidsters :   
Jolanda van den Noort & Herma Bonenkamp  
 

Van de Zondagsschool 

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar 
kunnen op 3 plaatsen in Markelo 
naar de Zondagsschool: in de Mar-
tinushof, in Stokkum en in Elsen. 
Momenteel hebben we een aantal 
van 45 kinderen die trouw op Zon-
dagmorgen tussen 10 en 11 uur 
de Zondagsschool bezoeken. Tij-

dens dit uur wordt er een verhaal verteld uit de Bijbel 
en worden eigentijdse liedjes gezongen  met begelei-
ding op CD. Iedere week wordt er ook aandacht be-
steed aan verschillende vormen van creativiteit. Zo 
worden er leuke dingen geknutseld, mooie tekenin-
gen of schilderijtjes gemaakt of wordt er samen geoe-
fend aan een leuk toneelstukje voor een gezinsdienst. 
Iedere keer is er weer iets anders te beleven op de 
Zondagsschool. 

Kerstcollecte 
Om al deze leuke en leerzame activiteiten te kunnen 
bekostigen treft u in dit kerkblad een acceptgiro aan 
voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. De op-
brengst van deze collecte wordt ondermeer gebruikt 
voor de aankoop van boeken, zangboekjes en Bijbels 
die de kinderen na afloop van het kerstfeest mee krij-
gen. Misschien bent u vroeger zelf naar de Zondags-
school geweest en heeft u een boek van bijv. W.G. v 
d Hulst in de kast staan. Enigszins verkleurd door het 
vele lezen en misschien leest u er nu de (klein)-
kinderen weer uit voor! O.a. door deze boeken en de 
verschillende Bijbels willen we de kinderen graag een 
tastbare herinnering meegeven aan hun Zondags-
schooltijd. 
Wij hopen dan ook op uw steun om dit werk voort te 
kunnen zetten. Indien er geen acceptgiro in uw kerk-
blad zit en u wilt ons toch graag steunen dan kan dit 
door middel van een bijdrage op rekeningnummer 
NL42 RABO 0340753412 van de Zondagsschool 
Markelo. 

Hoor de engelen zingen... 

 
Op zaterdagavond 20 december viert de 

Zondagsschool het kinderkerstfeest in de 
Martinuskerk. Dit kerstfeest is niet alleen voor 

zondagsschoolkinderen maar voor iedereen die dit 

http://www.kerkbalans.nl/
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feest graag met ons wil vieren. Jong en oud, 
iedereen is van harte welkom!!! 

Met elkaar kunnen we genieten van  
een mooi kerstverhaal,  

samen kerstliedjes zingen en kijken en  
luisteren naar een kerstmusical  

voor en door kinderen. 
 

Jij komt toch ook?! 

Neem je ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en 
vriendjes maar mee.  

Iedereen is welkom, dan kan het kerstfeest beginnen! 
 

Tot zaterdag 20 december om 19.30 uur  
 

Algemeen 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

 
KERSTSTUKJE MAKEN  
Bij de fam. Ten Hove aan de Wel-
mersweg is er op dinsdag 9 decem-
ber gelegenheid om een kerststukje 
te maken, ’s morgens om half tien of 
’s middags om half twee. 

Het wordt deze keer een langwerpige compositie. 
Zelf meebrengen: Takjes uit de tuin, bijv. verschillen-
de coniferen, hulst, taxus, buxus, skimmia en klimop.  
Voor de rest wordt gezorgd. 
Op de verenigingsavond kon u een voorbeeld zien. 

Telefonisch kunt u zich tot uiterlijk 1 december opge-
ven bij Alies, tel. 363334 of Diny tel. 361811. 

ADVENTSVIERING  
Op donderdag 11 december vindt onze adventsvie-
ring plaats in de grote zaal van de Martinushof. Aan-
vang 20.00 uur. 
Als gasten hebben wij deze keer “The News Singers” 
uit Voorst uitgenodigd. 
Zij zullen deze avond een soort toneelstuk brengen 
van Charles Dickens in speciale kledij. 
De verteller spreekt en het koor speelt zonder woor-
den. De liederen zijn zowel Nederlandstalig als En-
gelstalig en hiervan zijn er enkele in samenzang.  
De avond zal verder met ons eigen programma inge-
vuld worden. Het kerstverhaal wordt dit jaar verteld 
door Marietje Kranenberg. 
Wij hopen vele dames te mogen begroeten. 

NIEUWJAARSVISITE 

Op woensdagmiddag 7 januari 2015 bent u weer uit-
genodigd op onze nieuwjaarsbijeenkomst bij Café de 
Pot aanvang 14.00 uur.  
Hier zal voor u optreden Troubadour en Verhalenver-
teller Gery Groot Zwaaftink. 

Hij zal voor ons zelfgeschreven liedjes zingen, anek-
dotes of korte verhalen vertellen zoals van Belcampo, 
Herman van Velsen, Tjechov. Grimm etc. 
Hij begeleidt zichzelf op de gitaar. 
 

 
 
Ook is er dan de gelegenheid om elkaar een goed en 
gezond Nieuwjaar te wensen onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
Opgave voor 3 januari bij Jo Jansen. 
Telefoon 0547 364488     Mobiel 0629412172 
 

 
 

 november 2014  

Ma 1 2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting 

Di 2 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam 

Wo 3 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 

Do 4 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 

Vr 5 2 Petrus 3:1-9 
Geen traagheid, maar 
geduld 

Za 6 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 

Zo 7 Psalm 80 Gebed om terugkeer 

Ma 8 Jesaja 41:1-7 Rechtsgeding 

Di 9 Jesaja 41:8-13 Gods keuze 

Wo 10 Jesaja 41:14-20 Paradijsbelofte 

Do 11 Jesaja 41:21-29 God bepaalt 

Vr 12 Jesaja 42:1-13 De rechtvaardige dienaar 

Za 13 Jesaja 42:14-25 Grote veranderingen 

Zo 14 Jesaja 43:1-7 Kostbaar 

Ma 15 Jesaja 43:8-13 De HEER is de enige 

Di 16 Jesaja 43:14-21 Een nieuwe tijd 

Wo 17 Jesaja 43:22-28 Geen respons 

Do 18 Jesaja 44:1-8 God van a tot z 

Vr 19 Jesaja 44:9-17 Beeldvorming bedriegt 

Za 20 Jesaja 44:18-23 Dien de levende God 

Zo 21 Jesaja 44:24-45:7 God regeert 

Ma 22 Jesaja 45:8-13 Maker en maaksel 

Di 23 Jesaja 45:14-19 God is betrouwbaar 

Wo 24 Jesaja 45:20-25 Erkenning 

Do 25 Johannes 1:1-13 Het Woord dichtbij 

Vr 26 Johannes 1:14-18 Mens geworden 
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Za 27 Psalm 96 Nieuw lied 

Zo 28 Openbaring 21:1-8 Toekomstperspectief 

Ma 29 
Openbaring 21:9-
27 

Nieuw Jeruzalem 

Di 30 Openbaring 22:1-7 Levend water 

Wo 31 
Openbaring 22:8-
21 

Genade voor u! 

 januari 2015  

Do 1 Jeremia 31:35-40 Er is toekomst! 

Vr 2 Jeremia 32:1-15 Vastgelegd 

Za 3 Jeremia 32:16-25 Het lijkt zinloos ... 

Zo 4 Jeremia 32:26-44 
... maar de HEER maakt het 
mogelijk 

Ma 5 Matteüs 2:1-12 Ster van Betlehem 

Di 6 Matteüs 2:13-23 Rachel huilt 

Wo 7 Psalm 136 Hoopvol refrein 

Do 8 Jeremia 33:1-11 Veelbelovend 

Vr 9 Jeremia 33:12-26 Voor eeuwig verbonden 

Za 10 Jeremia 34:1-7 Heengaan in vrede 

Zo 11 Jeremia 34:8-22 Niet vrijblijvend 

Ma 12 Matteüs 3:1-17 Roepende in de woestijn 

Di 13 Jeremia 35:1-11 Nee durven zeggen 

Wo 14 Jeremia 35:12-19 
Voorbeeld van 
gehoorzaamheid 

Do 15 Jeremia 36:1-19 Wie schrijft die blijft (niet) 

Vr 16 Jeremia 36:20-32 Vlammende woorden 

Za 17 Psalm 115 De HEER leeft 

Zo 18 Leviticus 8:1-17 Bloedritueel 

Ma 19 Leviticus 8:18-30 Geheiligd 

Di  20 Leviticus 8:31–9:6 Ontmoeting 

Wo 21 Leviticus 9:7-24 Precies volgens opdracht 

 
30

+
 CAFÉ 

Op donderdag 11 december wordt opnieuw het 30+ 
café gehouden in de Martinushof. Vanaf 20:30 staan 
koffie en thee klaar. Bijna Midwinter, daarom een 
verwarmend drankje en natuurlijk een warm onthaal. 
Er is geen programma, gewoon tijd en ruimte om 
elkaar ontmoeten. De toegang is vrij, alleen 
(fris)drank wordt berekend. 
Leuk als je even een bakkie komt doen! 

Baukje, Jeroen, Madelief, Teuni 
 

MARKELO'S KERKKOOR 

Het is een beetje stil geweest rondom het kerkkoor. 
Dat komt omdat wij druk bezig zijn enkele nieuwe 
stukken in te studeren, die we binnenkort aan u zullen 
laten horen, zoals op donderdag 18 december zingen 
wij 's middags om 14.00 uur in de kerstviering van 
Carint Reggeland in de Anholtskamp. Voor deze 
kerstviering moet u zich opgeven bij de Anholtskamp. 
Op maandag 22 december om 19.30 uur zingen we in 
de Martinuskerk samen met een koor onder leiding 
van Gerrolt Droogsma. 
En op 1e kerstdag zingen we 's morgens om 10.00 
uur in de eredienst in de Martinuskerk. 
U kunt dus kiezen maar u mag ook alle uitvoeringen 
komen luisteren! 
O ja, houdt u van zingen of vindt u het ook zo fijn als 
er een koor medewerking verleent aan een kerk-

dienst? Kom dan eens meezingen want zonder nieu-
we leden is er na verloop van tijd geen koor meer. 
Wij wensen u verder gezegende kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar. 
 
BOEKEN 
De afgelopen maanden hebben we weer heel 
veel boeken kunnen verkopen dankzij de inbreng van 
onze gemeenteleden. 
De maand november was weer zo`n toppertje….255 
euro, geld dat volledig ten goede komt aan het interi-
eur van onze kerk. 
Ook mensen van buiten ons dorp weten ons al aardig 
te vinden, hetzij met boeken inbrengen, hetzij om 
boeken aan te schaffen. 
Op dit moment liggen er ook 6 boeken van Rien 
Poortvliet. Kom gerust eens langs, elke eerste don-
derdagmorgen van de maand van 9.30 uur tot 12.00 
uur. 
    De boekencommissie 
 
Collecten: 
Datum:    CvK.    Diac.   Eindcollecten:    
05 okt.    41,73    41,73   79,80  CvK. Orgelfonds 
05 okt.    33,83    33,82   62,60  CvK  Orgelfonds( Elsen) 
12 okt.    44,85     44,84  107,50 CvK. Themadienst  
19 okt.    20,40    20,40   70,55  Diac. Alg. Middelen 
26 okt.    56,98     56,97  227,75  Diac.Bijbelgenootschap 
31 okt.       52,85               Diac. Anholtskamp 
02 nov.    38,70   38,70               Dankdag  CvK en Diac. 
07 nov.         8,00               Diac.Anholtskamp 
09 nov.    61,34   61,33  162,90  Diac. Fruitbakjes 
 
 

  

KINDEREN IN DE KNEL 
Geef deze kerst een pleegouder cadeau. 

Papa’s sterke hand om vast te pakken. Mama’s ogen 
die aandachtig naar je kijken als je iets vraagt. On-
voorwaardelijke steun waardoor je als kind voelt dat 
je veilig bent. Een gevoel dat veel weeskinderen in 
Rwanda elke dag moeten missen.  
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen en de part-
nerorganisatie van Kinderen in de Knel, Mwana 
Ukundwa, zet zich in voor deze kwetsbare groep kin-
deren. Dit doen ze door weeskinderen onder te bren-
gen in pleeggezinnen, zodat ze in een veilige omge-
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ving kunnen opgroeien. Deze pleegouders zorgen 
voor de kinderen, geven ze liefde, sturing en hulp bij 
het naar school gaan en het verzorgen in geval van 
ziekte. De steun bestaat verder uit het aanbieden van 
onderwijs, medicijnen, voedsel en schoon water.  
We hopen deze Kerst met elkaar onvergetelijk te ma-
ken voor de weeskinderen in Rwanda. Alvast bedankt 
voor uw steun! 
ZWO vindt dat ieder kind een Jozef verdient. Een va-
der- of moederfiguur die hen steunt en ervoor zorgt 
dat kinderen echt kind kunnen zijn. De collecte in de 
kerstgezinsdienst komt ten goede aan dit werk.  

EDUKANS 

Op zondag 11 januari is er een eredienst die mede 
door de  ZWO groep is voorbereid. 
Het thema van deze dienst is: “Omzien naar elkaar”. 
De voorganger is Rienke Vedders-Dekker en het 
Gospelkoor Enjoy zal in deze dienst enkele liederen 
zingen. Zoals u zich wellicht kunt herinneren heeft 
Mieke Broekman in augustus 2014 in onze kerk ver-
teld waar Edukans voor staat: een organisatie die 
zich sterk maakt voor onderwijs aan kansarme kinde-
ren.  
Wij hebben in die dienst een collecte gehouden voor 
Edukans en mede dank zij u is het haar gelukt om 
ruim € 1000 bij elkaar te krijgen voor Edukans. Zij zal 
in deze dienst d.m.v. een powerpointpresentatie ver-
slag doen van haar ervaringen in Kenia. 
Ook in deze dienst zal de eindcollecte bestemd zijn 
voor Edukans. 
We hopen op een fijne dienst met elkaar. 

 

Betekenis van woorden 
‘Gecondoleerd’ en ‘gefeliciteerd’: wat een rare woor-
den. 
Van tijd tot tijd kom ik mensen tegen die bij het over-
lijden van iemand moeite hebben om tegen nabe-
staanden "gecondoleerd" te zeggen. Ze vinden dat 
een vreemd woord; een cliché dat zo weinig zegt. 
"Gefeliciteerd" en "gecondoleerd" zijn woorden die we 
gebruiken bij vreugde en verdriet; bij feest en dood. 
Toch zijn het van oorsprong geen echte Nederlandse 
woorden. Ze komen beide uit het Latijn. In het woord 

gecondoleerd zit het Latijnse woord "dolor" wat ver-
diet, smart of pijn betekent. Ja, het kan zelfs verbitte-
ring betekenen.  
Dus als je zegt: "gecondoleerd" dan zeg je: "Ik ben 
met jou verdrietig" of "Ik deel in jouw verdriet" of "Ik 
ben met jou ook verbitterd over de dood". 
Zo beschouwd zegt dat ene op het eerste gehoor 
vreemde en rare woord "gecondoleerd" veel meer 
dan je in een paar woorden of zinnen kunt zeggen. 
Wat je precies zegt tegen iemand die iets intens ver-
drietigs ervaart, maakt in wezen natuurlijk niets uit. 
Soms kan een stil gebaar veel meer zeggen dan 
woorden, maar dat vreemde woord "gecondoleerd" is 
eigenlijk een heel mooi en veel omvattend woord. 
Het zegt in verdrietige situaties net zoveel als dat an-
dere zo gewone woord: "gefeliciteerd" bij de mooie 
momenten van het leven. Gefeliciteerd komt van het 
Latijnse woord "felix" wat "geluk" betekent.  

 

 
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 19 januari 
2015.  
Inleveren kopij vóór donderdag 8 januari 2015. 
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 
Preses: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk 
             Email: w.woestenenk@planet.nl  
             Larenseweg 12 tel. 362406  
Scriba: Dhr. J.J. Haas  
             Email: pg.markelo@home.nl 
             Tolweg 40b tel. 362063 
 
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890  
              Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
 
Voorgangers: 
Ds. E. E. Nordt,           Roggestraat 4   tel. 388892 
Ds. M. 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: 
Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153 
 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Rabobank: NL 65 RABO 034 .07.00.327 

 


