91e jaargang, nr. 778 juli / augustus 2014

Markelo’s Kerkblad
Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo
Internet: www.pkn-markelo.nl

MARTINUSKERK

paus een poging om een dergelijke tweedeling te
doorbreken in Israël.

WAT BEZIELT ONS?
Op een avond in juni biedt het NOS-journaal nieuws
waar je niet vrolijk van wordt. Het gaat over wreedheden, begaan door leden van de ISIS, een organisatie die in het noorden van Irak huishoudt. Executies en onthoofdingen zijn door hen zelfs gefilmd en
op YouTube gezet. Dergelijke berichten leveren een
trieste inkijk in datgene waartoe mensen nog altijd in
staat zijn. Ik vraag me af hoe zo’n opstandelingenleger ineens zo veel steden zonder noemenswaardig
verzet in kan nemen. Maar er zal nog wel veel meer
zijn, dat mij ontgaat. Eerlijk gezegd hoef ik alles ook
niet te weten of te zien. Alles te weten maakt inderdaad niet gelukkig.

Hoe je met omstandigheden omgaat, is bepalend
voor de relaties, die we onderhouden. Soms leidt een
verslaving tot zelfverwaarlozing. Door een alcoholprobleem kan een relatie stuklopen. Toch weten
sommigen het op te brengen om dan niet te vervallen
in een volledig negeren van de verslaafde. Een partner krijgt de mogelijkheid om eigen kinderen te ontmoeten. De pijn is er, het verdriet is niet zomaar
weggespoeld. Maar deze personen laten zich uiteindelijk niet leiden door boosheid of wrok. Ze kiezen
voor menselijke waardigheid en integriteit. Zoals een
vrouw in staat was om de jongen die haar dochter
zonder opzet had neergeschoten, in de rechtszaal te
vergeven en te omarmen. Je moet het maar kunnen.
Maar juist dat maakt het verschil.
Bij het wereldkampioenschap voetbal zie je voetballers en coaches bovendrijven door hun persoonlijkheid. Zo is er het aansprekende verhaal van die
Mexicaanse keeper Ochoa met zijn geweldige reflexen. Door jaren terug met verboden middelen vervuild voedsel te eten was hij uit beeld geraakt van
verschillende clubs, maar nu hij zijn team overeind
wist te houden, staat hij opnieuw in de picture. Dat hij
destijds op een zijspoor was beland had hij de toenmalige clubs niet kwalijk genomen. Dat getuigt van
een positieve insteek. Net zoals ik dat zie bij de
coach van het Italiaanse team, Prandelli. Na hun uitschakeling nam hij zijn verantwoordelijkheid en diende zijn ontslag in, waarna hij bij de persconferentie
iedere verslaggever de hand schudde. Geen onvertogen woord. Respect.

Ben ik verbaasd over gewelddadigheden, die mensen soms begaan? Nee, dat niet. Het is van alle tijden en manifesteert zich dan weer hier en dan weer
daar in allerlei varianten. Minister Timmermans zei
dat treffend naar aanleiding van wat er toen gebeurde in het oosten van de Oekraïne. Ondanks allerlei
beschaving en democratie zijn er gebieden waar tirannie en machtsmisbruik heersen, waar de bevolking wordt onderdrukt en vrijheid van meningsuiting
sterk is begrensd. Gelukkig zijn er ook tegenovergestelde voorbeelden. Mensen, die het wel weten op te
brengen om anderen gewoon als medemens te benaderen ook al delen ze niet dezelfde overtuiging of
levenswijze. Mannen en vrouwen, die niet meegaan
in vijanddenken, in zwartmakerij, in ‘wij’ tegenover
‘zij’. Gelukkig zijn er plekken, waar men zich niet laat
leiden door angst voor de onbekende ander, maar
waar er een openheid is om te luisteren naar wat die
ander beweegt. Juist op dat vlak deed de huidige

Het zijn niet alleen de mensen zelf, die ertoe doen.
Achter de schermen zijn er ook krachten werkzaam,
die je ofwel in de goede ofwel in de verkeerde richting willen duwen. Psalm 68 zegt in vers 9 (berijmd):
‘God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël.’
Laat die onze krachtbron zijn. MD

Open Kerkdagen
donderdags van 10 – 12.30 uur
van 17 juli t/m 21 augustus
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BIJ DE DIENSTEN
Themadienst 6 juli in de Kösterskoele:
Thema: “Er is nog zoveel te ontdekken”
Door vallen en opstaan, ontdekken wij de wereld om
ons heen.
Onze wereld over goed en fout, maar ook de wereld
met de mooie dingen van het leven. Kijk maar om je
heen, in de lucht en op de grond overal zijn mooie
dingen. Overal zijn zegeningen. Ga mee op ontdekkingsreis en kom allemaal naar de Kösterskoele voor
een mooie openluchtdienst met als voorganger ds. E.
van der Veen uit Nunspeet en met medewerking van
Gospelgroep Promises uit Rijssen.

Kerkdiensten
Zondag 6 juli Themadienst Kösters Koele
Thema: “Er is nog zoveel te ontdekken”.
Met medewerking van Gospelgroep PROMISES
uit Rijssen.
10.00 uur ds. E. v. d. Veen uit Nunspeet
Eindcollecte: commissie themadiensten
Bij regen wijken we uit naar de Martinuskerk
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 13 juli Martinuskerk 2e recr. zondag
10.00 uur dhr. Nijhuis uit Rijssen
Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen
Koffiedrinken na de dienst

Startdag zondag 7 september: Omdat het vorig jaar
in de smaak viel bij de deelnemers gaan we op de
startdag weer beginnen met een ontbijt met zelf ingebrachte producten, zoals eigen gemaakte jam, zelf
gebakken brood etcetera. Dit ontbijt begint om 9.00
uur. Om 10 uur start de dienst met als thema: Wat
bezielt ons? Kinderen volgen een eigen programma
met een vossenjacht. Na de overdenking vervolgen
we de dag met verschillende activiteiten: gesprek
over het thema, meditatie, een bezinningsroute lopen
en zang. Rond 11.15 uur komen we weer samen in
het dienstgebouw voor een kop koffie of thee. Tegen
11.30 uur is er een gezamenlijke afsluiting. Aan de
deelnemers vragen we om in de week van 2 september brood en beleg in te leveren bij de koster. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Henk Jansen (tel. 364488)
en Ria ter Maat (tel. 272922). Let ook op de informatie op de website van de kerk.

Zondag 20 juli Martinuskerk 3e recr. zondag
10.00 uur ds. A. Hoorn uit Warnsveld
Eindcollecte: CvK / kerkradio/tv
Koffiedrinken na de dienst
Vrijdag 25 juli Anholtskamp zangavond
18.45 uur Ds. R. Vedders-Dekker
Collecte: Diaconie
Zondag 27 juli Martinuskerk 4e recr. zondag
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren
Eindcollecte: Diaconie / Voedselbank
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 3 augustus Martinuskerk 5e recr. zondag
10.00 uur ds. A. Gootjes uit Borne
Eindcollecte: CvK / Algemeen kerkenwerk
Koffiedrinken na de dienst

Zangavonden Anholtskamp: Op 25 juli en op 29 augustus worden zoals altijd de zangavonden gehouden in de Anholtskamp. Aanvang 18.45 uur. Hier
wordt geen vakantie gehouden!

Zondag 10 augustus Martinuskerk 6e recr. zondag
10.00 uur ds. A. Braakman uit Diepenheim
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Edukans
Koffiedrinken na de dienst

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor
de allerkleinsten. De Zondagsschool heeft voorlopig
vakantie. Aan het eind van de schoolvakantie begint
de Zondagsschool ook weer.

Zondag 17 augustus Martinuskerk
10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Zomerzending

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

Zondag 24 augustus Martinuskerk
10.00 uur mw. J. Ruiterkamp-Kl. Lebbink uit Bathmen
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Vrijdag 29 augustus Anholtskamp zangavond
18.45 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie

JEUGDKERK
Zondag 15 juni hebben we de laatste keer jeugdkerk
van dit seizoen gehad.
Onder het genot van een kopje koffie/glaasje fris
hebben we nagepraat over het afgelopen seizoen en
alvast vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen.
Na deze start vertrokken we naar de Smitshoeve
voor een klootschietwedstrijd.
De jeugd heeft tegen de leiding gespeeld. Het jongste team bleek ook het winnende team te zijn.

Zondag 31 augustus Martinuskerk
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Enschede
Eindcollecte: Diaconie / Handicamp
Zondag 7 september Martinuskerk Startdag
09.00 gezamenlijk ontbijt
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / vernieuwing liturgisch centrum
Verdere info zie: bij de diensten
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(41% dorp, 39% buurtschap). Ongeveer 1 op de 4
ziet het in beide gebieden in de ontmoeting. Van de
mannen vult 22% in dat de kerk voor hen geen betekenis heeft. Bij vrouwen ligt dat percentage op 9%.
Waarde aan de geloofsgemeenschap wordt door
24% van de vrouwen gehecht, bij de mannen is dat
niet meer dan 8%. Aandacht van de kerk wordt niet
vaak ingevuld. Dat is in het dorp 7% en in de buurtschappen 6%. Toch hebben velen het wel als positief
ervaren dat ze zijn benaderd. Het algemene beeld
van de betrokkenheid op de kerk wordt in deze uitkomsten bevestigd.
Er valt meer over te zeggen, maar dat komt in een
uitgebreider verslag aan de orde. Voorlopig houden
we het bij deze twee bezoekrondes (najaar 2013 en
voorjaar 2014). Op een gemeenteavond komt het
nog terug. Zonder nu al concreet te kunnen zijn,
wordt wel nagedacht over een vervolg.

Na een zomerstop hopen we in september weer te
starten met de jeugdkerk.
Voor het nieuwe seizoen hebben we 1 grote
wens……meer tieners.
Nieuwsgierig geworden…dan ben je van harte welkom vanaf 20 september elke 3e zondag van de
maand in het dienstgebouw om 10.00 uur.
We hopen tot dan!
Groetjes Janet, Gerdien en Anet
VERVOER
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen
met Anita Meulman - Klein Horsman tel. 0548625315
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. Ook tijdens de open kerkdagen.
Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

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@ziggo.nl
vrije dag: maandag

MIDDENGENERATIE
Op 11 juni zijn de resultaten van het project middengeneratie gepresenteerd en besproken met bezoekers en door hen bezochte dertigers en veertigers.
Met enkele van hen wordt na deze avond gebrainstormd over een vervolg op dit project. Wie nog bezoeken heeft af te leggen, krijgt hiervoor tot half oktober de tijd. In de antwoorden komen verschillen
aan het licht tussen mannen en vrouwen en tussen
degenen die in een buurtschap wonen en hen, die in
het dorp wonen. Omdat de respons bij de bezochte
dertigers nog te gering is, beperk ik me tot de veertigers.
Een onderwerp dat mannen meer bezighoudt dan
vrouwen is de politiek. Kinderloosheid is bij 8% van
hen een punt, terwijl dat bij geen van de vrouwen is
ingevuld. Ziekte en lijden noemen vrouwen vaker dan
mannen. Waar mannen zich niet druk maken over
het kwijtraken van vriendschap (geen van hen kruist
dit thema aan), is dat bij 7% van de vrouwen het geval. Sociale vraagstukken houden dorpelingen uit deze leeftijdsgroep meer bezig dan degenen, die in een
buurtschap wonen.
Steun in levensvragen bij mensen in de buurt vindt
men eerder in het dorp (20%) dan bij hen, die in een
buurtschap wonen (12%). Is dat soms omdat er wordt
gedacht dat een verhaal in een buurtschap eerder
rondgaat dan in Markelo zelf? Op de avond zelf werd
ook gesteld dat de onderlinge verbondenheid in de
afgelopen decennia achteruit is gegaan.
Vrouwen vullen wat vaker dan mannen vertrouwen in
als categorie om te omschrijven wat geloof voor hen
betekent (50% tegenover 35%), terwijl mannen wat
vaker een manier van leven aanstrepen (43% tegenover 33%).
Als het gaat om de betekenis van de kerk, dan wordt
die bij 42% van de buurtbewoners in de eredienst
gezien, terwijl dorpelingen dat voor 27% doen. Een
zelfde verwachting is er bij steun in persoonlijke nood

UITBREIDING TEAM
Wilco Middelkamp (Koekoekslaan 59), Barbara te
Raa (Burg. Nilantlaan 34) en Annelies Wessels
(Plasdijk 7) zijn er als versterking van het pastorale
team Noord bijgekomen. Wilco gaat in principe aan
de slag in die straten, die eerst door Femie Keppels
werden verzorgd: A. ten Hovestraat (behalve de Anholtskamp), een deel van de Fokkerstraat (81-97, 2234), Koekoekslaan (even zijde, afgezien van de aanleunwoningen bij de Anholtskamp) en Koemweg. De
Vennekesweg blijft onder de hoede van Linie Welmer. Barbara neemt het oostelijke deel van de wijk
de Esch (De Delle, De Hiele, Dissel, Effinck, Middeler, Oldenhof, Oonderschoer, Sancerreweg en Spelleweg). Annelies wordt actief in Herike-Elsen, maar
een precieze verdeling volgt nog. We zijn blij dat nu
enkele vacante delen van de wijk zijn opgevuld. Door
verhuizing is Hannie de Joode gestopt als contactpersoon voor de Lammertinkweg, de Loosboersstraat, een deel van de Tolweg en de Wiemerinkweg.
We danken haar voor haar bezoekwerk in deze buurt
en wensen haar en haar man veel geluk op de nieuwe woonplek.
PREEKCURSUS
In juni was de laatste bijeenkomst van predikanten,
die een preekcursus volgden bij Kees de Ruijter in
Kampen. Een gast hield een preek, waarna we deze
met elkaar bespraken. Het ging dan om een uitwisseling van eerste indrukken. Daarna namen we de verhouding tussen de bijbeltekst, de prediker en de
hoorder onder de loep, om te zien of deze aspecten
voldoende met elkaar in evenwicht zijn. In hoeverre is
de hoorder in beeld met zijn mogelijke vragen en reacties? Hoe zichtbaar en voelbaar is de predikant in
wat hij zegt en doet? Hoe komt hij over? Doet de
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Preekrooster
• Het preekrooster wordt aangepast i.v.m.
ziekte ds. E. Nordt.
• Preekrooster 2015 wordt doorgenomen.
Mededelingen
Het Pastoraal team spreekt dank uit dat men op
bezoek naar een 40- jarig huwelijk een bloemetje
kan meenemen op kosten van de diaconie.
In het kader van onderhoud, worden de
voetstenen van de kerk schoongemaakt en
geverfd.

preek recht aan de tekst? Zoals iedere persoon zijn
eigen stijl met zich meebrengt, zo verschillen ook de
kerkgangers in hun behoeftes. De één houdt meer
van een beschouwende preek, een ander heeft meer
met een preek, die wat met je doet, waar je door
aangesproken wordt. Die is gevoeliger voor sfeer en
beleving. De ene voorganger is meer een leraar, een
ander kun je omschrijven als een meer getuigend type, die wat van de betekenis van het geloof over wil
brengen. Dat samenspel tussen hoorder en predikant
leidt tot een verschillende beleving van de kerkdienst.
Ondanks de andere kerkelijke richting van vele aanwezige collega’s (de meesten van hen zijn predikant
in een Vrijgemaakte of Christelijk Gereformeerde
Kerk) was het goed om er aan deel te nemen en onze bevindingen uit te wisselen. Wat mij nog altijd
weet te raken, is de door de docent vertolkte verwondering dat God feilbare, zondige mensen in
dienst neemt (naar Jesaja 6: 5). Bij een ziekbed werd
ik bij deze taak bepaald, toen mij door het desbetreffende gemeentelid werd gezegd: ‘Verkondig het
evangelie.’ Aan die opdracht wil ik gehoor geven.
Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Kerkrentmeesters
Bijdrage pastorale zorg bij begrafenissen
Daar er in een enkel geval na een overlijden een bijdrage voor pastorale zorg in rekening wordt gebracht
bereikte ons de vraag om de reden daarvan nog
eens toe te lichten.
In maart 2002 heeft de kerkenraad besloten dat voor
pastorale zorg bij begrafenissen en crematies € 400,in rekening wordt gebracht.
Op dit bedrag wordt in mindering gebracht het totale
bedrag dat over de laatste 4 jaren als vrijwillige bijdrage aan de kerk is bijgedragen. Dit houdt in dat bij
een jaarlijkse bijdrage van € 100,-- of meer er niets in
rekening wordt gebracht.
In een gezinssituatie wordt met de financieel afhankelijke kinderen rekening gehouden.
Probleemsituaties zullen uiteraard met zorg worden
opgelost.
Een lid van de kerk kost aan algemene kosten, zoals
o.a. afdracht aan de landelijke PKN en administratiekosten al gauw € 50,-- à € 60,-- per jaar, dus voordat
er een bedrag voor pastoraat (predikanten) en instandhouding van de kerkelijke gebouwen overblijft.
Het is dan ook, tegenover de overgrote meerderheid
die wel een redelijke jaarlijkse bijdrage doet, alleszins
verantwoord een zeker niet kostendekkende bijdrage
in rekening te brengen.
De verschuldigde bijdrage wordt om reden van privacy rechtstreeks door de Protestantse gemeente Markelo aan de nabestaanden van de overledene in rekening gebracht. Mochten daar vragen en/of opmerkingen over zijn, dan kunt u altijd contact met één
van de kerkrentmeesters of het kerkelijk bureau opnemen.

Wijk Zuid
Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl
WIJ GEDENKEN
Op 23 mei overleed Egbert Dirk Holterman op de
leeftijd van 70 jaar. Hij was enkele weken eerder in
het ziekenhuis opgenomen. Ondanks goede hoop op
een geslaagde ingreep werd een bloeding hem fataal. Een dag voor hemelvaart is hij in de Martinuskerk herdacht en haalden een kleinzoon en een broer
herinneringen op. Benny Schreurs sprak namens de
stichting ‘Fallen Airmen Memorial Markelo’ waarvan
Egbert penningmeester was. Hij werd beschreven als
een trotse opa, integer, een man met humor, actief
en betrokken, fanatiek in spelletjes, een liefhebber
van wandelen, fietsen en reizen. Tochten werden
door hem grondig voorbereid. Hij stond nog volop in
het leven en deed allerlei vrijwilligerswerk. Daar had
hij meer tijd voor gekregen, toen hij na 42 dienstjaren
bij de Heidemij (Arcadis) was gestopt met werk. Ruim
50 jaar was hij gelukkig getrouwd met Truida Lodeweges. Een kleine steen met de tekens voor geloof,
hoop en liefde werd op zijn kist meegedragen, toen
we hem naar zijn laatste rustplaats brachten. Deze
steen kwam van familie van een van de omgekomen
vliegeniers uit Nieuw-Zeeland. Voor Egbert stond het
symbool voor zijn houvast bij God. Moge dit geloof
ook tot steun zijn van allen, die hem. MD

Diaconie
COLLECTEN
De eindcollecte van 13 juli is voor algemene middelen van de diaconie.
Op 27 juli zal de diaconie de eindcollecte bestemmen
voor de Voedselbank. De voedselbank heeft als doel
wekelijks gratis voedsel en andere levensmiddelen te
verstrekken aan mensen die niet zelfstandig in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. De Voedselbank
Midden Twente is er voor personen en gezinnen die
woonachtig zijn in omgeving Hengelo, Borne en Hof
van Twente. Financieel is de voedselbank afhankelijk
van fondsen en giften.

Kerkenraad
Uit de kerkenraadsvergadering van mei
Ambtsdragers
De kerkenraad is zoekende naar ambtsdragers
om de bestaande vacatures in te vullen.
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contact opnemen met Herma Bonenkamp ( 0547361416).

De eindcollecte van 10 augustus is voor Edukans.
Mieke Broekman, een Markelose, gaat in oktober via
Edukans naar Kenya om daar les te geven. ZWO
ondersteunt dat. Elders in dit kerkblad wordt dit toegelicht.

Van de Zondagsschool
Afscheidsdienst
Op 1 juni was het dan zover. Na
jarenlange trouwe komst naar
de Zondagsschool en Nevendienst beginnen Kristel Meulman, Fleur Morsink, Else Pinkert, Hein Pinkert en Yuen van
Vliet nu aan een nieuw hoofdstuk in hun nog prille leven. Ze verlaten een bekende omgeving, gaan op
reis en ontdekken nieuwe dingen.
Behalve van de kinderen hebben we ook afscheid
genomen van twee leidsters: Gerdien Pinkert en
Conny van Vliet. Conny was jaren als leidster actief
bij de Kindernevendienst en Gerdien was één van de
initiatiefneemsters van de herstart van de Zondagsschool Elsen nadat deze enkele jaren niet meer actief was geweest in deze buurtschap. Mede door
haar enthousiasme en inzet bloeit de Zondagsschool
Elsen als nooit tevoren.

Op 17 augustus wordt de Zomerzendings collecte
gehouden van Kerk in Actie. Zie uitleg van de ZWO.
De eindcollecte van 31 augustus wil de diaconie bestemmen voor Handicamp. Doelstelling van Stichting
Handicamp is het kamperen voor mensen met een
handicap te bevorderen door:

•

•

Het uitwisselen van kampeerervaringen
Informatie geven over verschillende ( praktische )
oplossingen.

Op 14 september is de eindcollecte voor het noodfonds zodat de diaconie het dan voor onvoorziene
noodhulp kan gebruiken.
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 Rabobank :
NL65RABO0340700327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

Jeugd en Jongerenwerk

Tijdens de dienst werd een mooi gedicht opgelezen
dat eindigde met de woorden:
“Denk aan de adelaar. Wanneer de bange jongen
uitvliegen op hun eerste vlucht, dan vliegt hij onder
ze om ze op te vangen wanneer ze dreigen neer te
vallen uit de lucht. Zo wil de Heer ook altijd voor jou
zorgen. Vlieg dus maar uit; je wordt met zorg behoed.
Het wordt een goede vlucht van hier naar morgen,
zelfs als je door de wolken vliegen moet.”
Neem deze woorden mee op je reis en weet dat je
het niet alleen hoeft te doen.
Kristel, Fleur, Else, Hein en Yuen, Gerdien en Conny
bedankt voor de leuke jaren samen en we wensen
jullie alle goeds en Gods zegen toe bij jullie nieuwe
uitdagingen!
Leiding Zondagsschool Markelo

De jeugdclub gaat na de zomervakantie, eind september, weer van start.
Hierboven een foto van de knutselavond van april.
Alvast een fijne vakantie allemaal en we hopen jullie
weer te zien na de zomervakantie.
Bedankt
Helaas hebben wij bericht gekregen dat Rutger Wissink gaat stoppen met de kinderclub. Rutger volgt de
Pabo en gaat de cursus bewegingsonderwijs volgen .
Dit valt op de donderdagavond, zodat hij niet meer
kan helpen bij de kinderclub. Wij willen Rutger heel
hartelijk bedanken voor zijn inzet en heel veel succes
wensen met zijn studie.
Help!!!!!!!!!!!!!
Wie wil ons na de vakantie één keer in de maand
helpen met de kinderclub. Voor inlichtingen kun je

Algemeen
FIETSTOCHT 2014
De vakantie en de zomer zijn nog
niet voorbij en ieder geniet van
deze tijd.
Het bestuur heeft alweer aan de
fietstocht gedacht in september.
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Wij hebben als datum 9 september geprikt.
De prachtige route leidt ons richting Diepenheim
langs mooie bospaden naar Noordijk en omstreken.
De afstand is ongeveer 25 kilometer.
Noteer deze datum alvast in uw agenda .
Nadere informatie volgt.
Bestuur H.V.V.

Zo 6
Ma 7
Di 8
Wo 9
Do 10
Vr 11
Za 12
Zo 13
Ma 14
Di 15
Wo 16
Do 17
Vr 18
Za 19
Zo 20
Ma 21
Di 22
Wo 23
Do 24
Vr 25
Za 26
Zo 27

Juli 2014
Matteüs 11:16-30
Matteüs 12:1-21
Matteüs 12:22-37
Matteüs 12:38-50
Romeinen 6:1-14
Romeinen 6:15-23
Romeinen 7:1-12
Romeinen 7:13-25
Nehemia 3:1-10
Nehemia 3:11-21
Nehemia 3:22-32
Nehemia 3:33–4:8
Nehemia 4:9-17
Matteüs 13:1-23
Matteüs 13:24-35
Matteüs 13:36-46
Matteüs 13:47-58
Romeinen 8:1-11
Romeinen 8:12-25
Romeinen 8:26-39
Nehemia 5:1-13
Nehemia 5:14-19

Ma 28

Nehemia 6:1-9

Di 29

Nehemia 6:10-19
Nehemia 7:1-7a (of
-60)
Nehemia 7:61-72a
Augustus 2014
Nehemia 7:72b-8:8
Nehemia 8:9-18
Nehemia 9:1-8
Nehemia 9:9-17
Nehemia 9:18-27a
Nehemia 9:27b-32
Nehemia 9:33-37
Matteüs 14:1-12
Matteüs 14:13-21
Matteüs 14:22-36
Psalm 119:49-56
Nehemia 10:1,2934
Nehemia 10:35-40
Matteüs 15:1-20

Wo 30
Do 31
Vr 1
Za 2
Zo 3
Ma 4
Di 5
Wo 6
Do 7
Vr 8
Za 9
Zo 10
Ma 11
Di 12
Wo13
Do 14

Vr 15

Matteüs 15:21-39

Za 16
Zo 17

Di 19
Wo 20

Psalm 119:57-64
Nehemia 12:27-43
Nehemia 12:4413:3
Nehemia 13:4-14
Nehemia 13:15-22

Do 21

Nehemia 13:23-31

Vr 22
Za 23
Zo 24
Ma 25
Di 26
Wo 27

Psalm 119:65-72
Matteüs 16:1-12
Matteüs 16:13-28
Spreuken 4:1-9
Spreuken 4:10-19
Spreuken 4:20-27

Do 28

Spreuken 5:1-14

Vr 29
Za 30
Zo 31

Spreuken 5:15-23
Psalm 119:73-80
Spreuken 6:1-11
September 2014
Spreuken 6:12-19
Spreuken 6:20-35
Spreuken 7:1-27

Ma 18

Veranderen of niet
Sabbatsrust
Voor of tegen
Bewijs gevraagd
Niet meer zondigen
Wie is je baas?
Huwelijk als metafoor
Tweestrijd
Samen werken ...
... aan herstel
Bouw
Zielig
Werkdruk
Tekst en uitleg
Om over na te denken
Koninkrijksrelaties
Boven het maaiveld
Geestelijk leven
Kinderen
Geestelijke bijstand
Generaal pardon
Dienend leiderschap
Geen tijd voor een
samenkomst
List doorzien

Ma 1
Di 2
Wo 3

Daar lusten de honden wel
brood van ...
Belofte
Feeststoeten
Onderscheid
Uithuiszetting
Herstel van de sabbat
Gemengde huwelijken
verboden
Oordeelsvorming
Waarschuwing
Geloof en onbegrip
Wijs met wijsheid
Licht en donker
Vaderlijk
Een gewaarschuwd man
telt voor twee
Wees trouw
Medelijden gevraagd
Blijf actief
Wees betrouwbaar
Vreemdgaan is gevaarlijk
Laat je niet verleiden

PKN BRIEF AAN GEMEENTELEDEN
Ds. Arjan Plaisier van de generale synode heeft drie
brieven geschreven over het ambt in de Protestantse
kerk. Het zijn brieven gericht aan de kerkenraad en
zullen worden behandeld in de kerkenraad.
Eén brief is gericht aan de ouderling(-kerkrentmeester) en diaken. Die worden in het eigen college
behandeld.
Ook is er een brief voor alle gemeenteleden. Ook te
vinden op de website van de Protestantse kerk in
Nederland: www.pkn.nl/ambt
Op de website van de kerk staat de brief ook:
www.pkn.markelo.nl/gemeentebrief.pdf
Reacties zijn welkom op: pg.markelo@home.nl

Persoonsregister gevonden

OPEN KERKDAGEN
Evenals voorgaande jaren willen we de kerk weer
openstellen op de donderdagochtenden van 17 juli
t/m 21 augustus.
Het thema is dit keer: "Lief en leed van toen"
(ca. 1940 tot 1960).
Hierover gaan we een kleine tentoonstelling inrichten
met en over de gebruiken uit die tijd.
Stichting Heemkunde verzorgt hierbij een doorlopende presentatie.
Om alles goed te laten verlopen hebben we nog enige vrijwilligers nodig. Laat even weten of u een morgen beschikbaar kunt zijn.
Open Kerk Commissie tel. 362536 of 361301

Zijn de papieren in orde?
Voorleesdag
Droog je tranen
Boetedoening
Lessen trekken ...
... uit de geschiedenis
Geduld
Schuldbewust
Hoofdprijs
Maaltijd en meer
Stilte na de storm
Gods woord is wet

FANCYFAIR
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen willen we de
fancyfair dit jaar houden op zaterdag 20 september
van 10.00 – 14.00 uur op het kerkplein. De voorbereiding is in volle gang.

Contract
Belastingwetgeving
Traditie en gebod
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Een keur aan goederen zal worden aangeboden.
Uiteraard is er weer een veiling georganiseerd en is
er voor de kleinen een springkussen aanwezig dus
neem gerust uw kinderen mee naar de fancyfair.
Hebt u nog spullen die u kwijt wilt voor de markt of
voor de veiling?
Bel dan met: Henk Jansen, tel: 364488, Bram de
Boer, tel.362259 of Linie Welmer, tel: 362601.
Wilt u zich opgeven als vrijwilliger om die dag te helpen? Bel dan met Harm Linde, tel: 361999 of mail
naar linmar39@ziggo.nl
BOEKEN
Zoals u van ons gewend bent, hebben we iedere
eerste donderdagmorgen van de maand onze boekenverkoop. Tijdens de open kerkdagen zijn we ook
op die donderdagochtenden geopend van 10.0012.30 uur.
We willen alle inbrengers van boeken nogmaals hartelijk bedanken. We hebben al zoveel mensen blij
gemaakt met misschien wel uw boek.
Er komen nogal eens vragen binnen over GROOTLETTER boeken, daar hebben we er op dit moment
maar 1 van. Dus, mocht u die over hebben, wij houden ons aanbevolen.
De boekencommissie

Met het thema ‘ken je buren’ probeert deze organisatie vooroordelen te verminderen en kinderen enthousiast te maken om open te staan voor anderen. Ze
krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de
kinderen zelf, maar ook voor de hele Israëlische samenleving. Deze ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Dat geeft hoop voor de toekomst.
Kerk in Actie steunt dit belangrijke vredeswerk in Israël van harte. Helpt u mee?
Dichtbij?
Mieke
Broekman,
woonachtig in
Markelo, hoopt
in oktober naar Kenya te gaan om daar vakgenoten
te ontmoeten en dan samen met een Kenyaanse
leraar les te geven aan een school.
De organisatie die haar begeleidt, Edukans, vraagt
voor het project €1000,- en dat moet zij zelf
verdienen. ZWO wil haar steunen om deze
ontmoeting waar te maken en vraagt onze gemeente
om op 10 augustus bij de deurcollecte dit initiatief te
waarderen. Mieke zal hierover zelf iets vertellen
tijdens de kerkdienst.

KAPEL DE HULPE zoekt vrijwilligers
Op De Hulpe in Markelo staat nu al weer iets meer
dan 5 jaar een kapel, destijds gebouwd in het kader
van de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes Markelo. De kapel wordt elke ochtend geopend en ’s
avonds afgesloten door iedere week een andere vrijwilliger. We zijn met een groep van circa 20 vrijwilligers en zijn nog op zoek naar mensen die dit ook wel
1 of 2 weken in het jaar zouden willen doen.
Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Gerard Hazewinkel (06-18428202) of Rick
Morsink (06-52611228) of per mail via:
kapel@rondommarkelo.nl.

GIFTEN van 18 februari t/m 23 juni 2014.
CvK=College van Kerkrentmeesters.
Z-E. 10,00 / S-N. 10,00 / N-KlT. 10,00 / S-vC. 10,00 / n.n.
15,00 / M-E. 10,00 / B-O. 5,00 / S. 10,00 / L. 50,00 /
H. 10,00 / P. 20,00 / B-tB. 5,00 / D-K. 10,00 / B-K. 10,00 /
L. 50,00 / D. 15,00 / A-E. 5,00 / B. 5,00 / E-E. 10,00 /
GB. 10,00 / TJ. 20,00 / W-O. 5,00 / JK. 10,00 / H-S. 10,00 /
S. 20,00 / S-L. 20,00 / M. 20,00 / JWB. 5,00 / HM. 10,00 /
M. 15,00 / K-W. 20,00 / G-N/. 10,00 / K-W. 5,00 / AJB. 5,00
GZ ?. 15,00 / HW. 10,00 /
Verjaardagsfonds: R-L. 10,00 / JM. 20,00 / S. 10,00 /
tZ. 5,00 / JtH. 10,00 / JB.10,00 / B-S. 10,00 / B-S. 5,00 /
HS. 10,00 / M-G.10,00 / D-K. 10,00 / JHV. 15,00 /
GJZ. 10,00 / S. 20,00 / K-B. 10,00 / WS. 10,00 /

ONTMOETEN VER WEG OF DICHTBIJ?
Ver weg?
Op zondag 17 augustus is de deurcollecte voor het
zendingswerk.
In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking
dichtbij elkaar, maar ze hebben geen contact. Zelfs
het onderwijs in Israël is gescheiden, waardoor kinderen elkaar ook niet leren kennen. Hoe bouw je in
dit land aan veiligheid en vrede als zelfs de kinderen
elkaar niet leren kennen en er daardoor veel vooroordelen blijven bestaan? Kerk in Actie steunt de
christelijke organisatie die Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt.

Diaconie:
Algemeen: KlT. 10,00 / K. 50,00 / N-GR. 10,00 / S-W. 7,50
/ B-P. 15,00 /
Bloemen: P. 10,00 / TM. 15,00 / n.n. 10,00 / W-R. 10,00 /
D-tV. 5,00 / HN. 10,00 / TS. 10,00 / K-K. 10,00 / P. 10,00 /
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DS. 10,00 / H. 10,00 / W-W. 15,00 / JKB. 10,00 / G-R.10,00
tZ. 10,00 / K. 10,00 / HJH. 15,00 / D-S. 10,00 / Z. 10,00 /
JD. 6,50 / S. 10,00 / n.n. 5,00 / O-N. 5,00 / GJK. 5,00 /
GL. 15,00 / WS. 10,00 / W. 10,00 / B-S. 10,00 / H. 10,00 /
L-S. 15,00 / n.n. 10,00 / P-E. 10,00 / JS. 10,00 / W-V. 10,00
W. 10,00 / GL. 10,00 / M. 15,00 / GHK. 5,00 / L. 10,00 /
MO. 5,00 / HWW. 10,00 / S. 5,00 / V-KO. 10,00 /
Paasbakje/Pinksterbloemen: B. 4,00 / S-tH. 10,00 /
div. n.n. 29,00

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

Collecten:
Datum:
23 febr.

CvK.
50,92

Diac.
50,92

28 febr.
02 maart 33,63

56,80
33,62

09 maart
09 maart
12 maart
16 maart
23 maart
28 maart
30 maart
30 maart
06 april
13 april

31,98
22,40
41,93
60,61

45,15
26,60
30,45
28,25
32,40
55,60
31,98
22,40
41,92
60,61

94,81

94,81

43,79

43,78

04 mei
11 mei
18 mei
25 mei
25 mei
29 mei
30 mei
01 juni

43,80
25,45
28,87
41,15
27,90
21,29
56,07

43,80
25,45
28,87
41,15
27,90
21,28
63,40
56,07

08 juni

80,65

80,65

45,16
26,60
30,45
28,25
32,40

17 april
18 april
20 april
20 april
25 april
27 april

Eindcollecten
:
137,80 Diac. Arme kant
van Overijssel
Zangavond Anholtskamp
94,50 Diac. Arme kant
van Nederland
100,55 CvK. Themadienst
53,70 CvK. dienst in Elsen
Biddag
65,70 CvK Orgelfonds
117,69 Diac. Voedselbank
Diac. Anholtskamp
71,80 CvK. Kerkradio / TV
61,20 CvK. Kerkradio / TV
97,00 Diac. St. Gave
152,60 CvK. Liturgisch
Centrum
45,60 Diac. Alg. Middelen
Diac. Anholtskamp
197,00 Zondagsschool
Paasontbijt
255,85 CvK. Paascollecte
55,35 Diac. Anholtskamp
109,68 CvK.
Alg.Kerkenwerk
89,50 Diac. Sensoor
61,20 CvK. Orgelfonds
72,60 Diac. St. Terwille
104,00 CvK. Kerkradio / TV
59,20 CvK. Kerkradio / TV
42,45 Diac. + CvK.
Diac. Anholtskamp
170,35 CvK. Zondagsschool
210,30 Diac onie. Pinksterzendingscollecte

.

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 1 september
2014.
Inleveren kopij vóór donderdag 21 augustus 2014.
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: dienstgeb@pkn-markelo.nl
Voorgangers:
Ds. E. E. Nordt,
Ds. M. 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

HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestante gemeente Markelo
prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden
in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan
ons door te geven. Een in memoriam van
maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de
wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan
dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam,
datum en leeftijd.

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 65 RABO 034 .07.00.327

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