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LEIDING VAN DE GEEST
Op 4 mei stroomden mensen samen in Markelo om
van dichtbij mee te maken hoe een bommenwerper
uit de Tweede Wereldoorlog laag over zou vliegen.
Sommigen hadden zich verzameld op het dak van
het gebouw van de Coöperatie om het van daaruit te
volgen en in beeld te brengen. Rond de aangekondigde tijd was het geronk van de motoren te horen en
verscheen de Lancaster bommenwerper boven ons
dorp. Zelf stonden we op het balkon van de pastorie
om van daaruit foto’s te maken. Tijdens een rondje
vloog het toestel precies over ons huis. Een van ons
begon enthousiast te zwaaien. Wie het niet heeft
meegemaakt, kan ongetwijfeld nog een indruk krijgen
via de vele filmpjes, die zijn gemaakt.
Wat van tevoren was aangekondigd, werd die middag werkelijkheid.

wie er om bidt, mag geloven dat deze wens tot vervulling komt.
In je leven kan de werking van de Geest tot uitdrukking komen in de dingen, die je doet. Of ook in hoe
het met je gaat. Je kunt je bewust worden van Gods
aanwezigheid. Er kan goddelijke leiding worden gezien in een spontaan telefoontje, berichtje of bezoek.
Een aanwijzing kan tot je komen in de vorm van een
lied of een tekst uit de Bijbel die in je opkomt. Soms
ontvang je achteraf een bevestiging van een keuze
die je hebt gemaakt. Gods presentie blijft niet zonder
gevolgen. Dat mag je verwachten. Ook al zullen er
ook teleurstellingen zijn, zoals er ook mensen zijn
geweest, die zich elders in het land op die vierde mei
hadden verzameld op een plein, terwijl de piloot per
ongeluk een verkeerde route nam. Maar wie werkelijk
verlangt naar een teken van God, en vol blijft houden, die mag er een verwachten. Er volgen meer dagen. Ook als je soms kansen hebt laten liggen, zullen
er vast nieuwe mogelijkheden komen.
Zoek het wel op het goede adres, want er zijn meer
aanbieders van leiding en geestelijke inspiratie dan
via Gods Geest. Niet elke bron is zuiver, ook al kunnen er raakvlakken zijn met wat er in de Bijbel staat.
MD

Zo stel ik me ook de uitstorting van de heilige Geest
voor als een gebeuren, dat hoorbaar en voelbaar
was en mensen in beweging zette. Met Pinksteren
staat de kerk stil bij die gave van de Geest. Jezus beloofde zijn volgelingen kracht van omhoog, toen Hij
afscheid van hen nam. Hij droeg hen op om zich in
Jeruzalem te verzamelen en daar met verwachting uit
te zien naar de belofte van Gods Geest. Op de dag
van het joodse Pinksterfeest was het zover. Er klonk
heel plotseling het geluid van een wind. De Geest
zette de leerlingen in vuur en vlam. Enthousiast begonnen ze te vertellen over alles wat Jezus had gedaan. Ze waren naar de letter van het woord even
helemaal vol van God. Voor hen en de omstanders
was het een indrukwekkend gebeuren.
Iedereen, die er naar uitkeek, kon het meemaken. Op
het Pinksterfeest werd de Geest uitgestort over de
gemeente van Jezus Christus en waren de omstanders getuige van bijzondere verschijnselen. Ook nu
staat de gave van de Geest open voor ieder die hiernaar verlangt en er naar uitziet. Wie er om vraagt,

Ingesloten acceptgiro
voor het Kerkblad
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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

Kerkdiensten
Zondag 8 juni Martinuskerk Pinksterfeest
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Zendingscollecte
Zondag 15 juni Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK /

JEUGDKERK
Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van
12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot
11 uur.

Zondag 22 juni Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / JOP
Koffiedrinken na de dienst

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.

Vrijdag 27 juni Anholtskamp Zangavond
18.45 uur mw. Joke Doornhein-Vastenburg
Collecte: Diaconie

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!

Zondag 29 juni
Martinuskerk
10.00 uur ds. Hoorn uit Warnsveld
Eindcollecte: CvK /
Buurtdienst Stokkum
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK /

AGENDA
5 juni: 20.00 uur, BC-plus o.l.v. ds. Dijkstra; meditatie
ingebracht door Marti Pluijgers
11 juni: 20.00 uur, dienstgebouw, resultaten bezoekproject middengeneratie
19 juni: 20.15 uur, Roudaalterweg 27a, geloofskring

Zondag 6 juli Koeledienst / Martinuskerk
e
1 recreatiezondag
10.00 uur nog niet bekend
Eindcollecte: commissie themadiensten
Koffiedrinken na de dienst

Wijk Noord

BIJ DE DIENSTEN
Pinksteren: Op zondag 8 juni vieren we de verjaardag van de kerk met de gave van de Heilige Geest.
Passend bij deze dag is de bevestiging van ambtsdragers: Annelies Wessels-Eertink als ouderling, Ton
Oostdijk als diaken. Mini Bolink-Tempelman en Barbara te Raa hopen we te verwelkomen als pastorale
medewerker.
Doopdienst: Op 22 juni wordt de mogelijkheid aangeboden om een kind te laten dopen. Wie hier gebruik van wil maken, wordt verzocht om tijdig met de
dienstdoende predikant contact op te nemen, ds.
Dijkstra.
Zangavond: Joke Doornhein zal op vrijdag 27 juni
leiding geven aan de zangavond in de Anholtskamp,
aanvang 18.45 uur.
Buurtdienst: Op 29 juni hopen we op goed weer zodat we om 10.00 uur in het open veld achter de
school in Stokkum een samenkomst kunnen houden.

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
WIJ GEDENKEN

Op 29 april overleed Willemina Berendina DijkinkNijland op de gezegende leeftijd van 87 jaren. Ze
woonde de laatste tijd in woonzorgcentrum ‘De Diessenplas’ in Holten. Geboren in Holten, kwam zij bij
haar huwelijk met Gerrit Dijkink naar Markelo. Zij kregen vier kinderen die de ruimte kregen om hun eigen
keuzes te maken. Mine Dijkink was een eenvoudige,
hartelijke vrouw. Boerin in hart en nieren. Gastvrijheid
kenmerkte haar leven. Ze hield van haar tuin en was
het liefst in en rondom het huis te vinden. De velen
voor wie zij dierbaar was, bewaren warme en dankbare herinneringen aan haar. In een rouwdienst op
dinsdag 6 mei noemden wij haar leven en haar naam
voor God en voor de mensen aan de hand van een
kort gedeelte uit het evangelie naar Johannes (14:2),
“In het huis van mijn Vader zijn veel kamers”. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats van Markelo. Mine Dijkink ruste in vrede.
Ds. A.F.U. Braakman

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor
de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool
zitten zijn vanzelfsprekend welkom!
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Op 30 april is overleden in de leeftijd van 67 jaar: Jan
Addink. Hij woonde aan de Tolweg. Jan Addink was
een kwetsbaar mensenkind. Hij werd verpleegd in St.
Elisabeth te Delden en daar is hij eigenlijk toch nog
onverwacht overleden. We herdachten zijn leven in
een bijeenkomst op 5 mei. Daarna brachten we hem
naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Markelo. Het grootste deel van zijn leven bracht Jan Addink
door op de boerderij aan de Ensinkgoorsdijk 1. Samen met zijn broer Gerrit en schoonzus Tonny en zijn
vrouw Maaike leefde en werkte hij daar. Hij was een
hoeder van het vee en de grond die hem waren toevertrouwd. Daarom is in de afscheidsbijeenkomst gelezen uit Johannes 10, het verhaal van de goede
herder, hoeder, die ons bij name kent en ons bewaart
in leven en sterven. Jan kende in zijn leven vreugde
en verdriet. Maar telkens opnieuw pakte hij de draad
weer op. Samen met hond Flappie en zijn onafscheidelijke pet gaf hij vorm aan zijn leven. We herdenken
Jan Addink met dankbaarheid. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor ons allen. Ds. W.J. van der
Waal.

Kerkrentmeesters
GIFTEN AFTREKBAAR VAN DE BELASTING
Sinds 1 januari 2014 kunnen periodieke giften aan de
Protestante gemeente Markelo worden afgetrokken
van de belasting zonder dat dit is vastgelegd in een
notariële akte. Dit is mogelijk geworden omdat de
kerk een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.
De drempel van 1% van het verzamelinkomen is niet
meer van toepassing voor periodieke giften, denk
hierbij aan de actie kerkbalans.
Voor de gever zijn de volgende voorwaarden van
toepassing:

1.
De gift is vastgelegd in een standaard schriftelijke overeenkomst
2.
Er wordt minimaal 1x per jaar een bedrag
overgemaakt
3.
De bedragen dienen ongeveer even groot te
zijn
4.
De bedragen worden minimaal 5 jaar achter
elkaar overgemaakt

HELAAS
Het nest in de brievenbus werd bewoond door een
koolmezenfamilie. Helaas heeft een van de ouders
het loodje gelegd, waardoor ook het jonge broedsel
het niet heeft gered. Tijdens bezoekwerk werd mij
verteld dat een houtduif twee eieren legt.
Later zagen we inderdaad een jonge duif,
terwijl een ander ei
niet is uitgekomen. Op
een dag was het nest
verlaten en zal deze
duif zijn uitgevlogen.
Hopelijk met succes.
Dat laatste wens ik
ook al die jongeren toe, die in de komende maanden
hun ouderlijke nest verlaten en op kamers gaan voor
een opleiding.

Door van deze lucratieve regeling gebruik te maken,
kunt u uw jaarlijkse toezegging verhogen zonder dat
dit financieel nadelige consequenties heeft en helpt u
ons het gat in de begroting te dichten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het college
van kerkrentmeesters of direct een vooringevulde
overeenkomst opvragen via:
kerkburo-markelo@hetnet.nl
ACCEPTGIRO VOOR HET KERKBLAD
Bijgevoegd treft u een acceptgiro aan waarmee een
vrijwillige bijdrage voor het kerkblad kan worden
overgemaakt. Zoals u weet wordt het Markelo's kerkblad huis aan huis verspreid en wordt dit door velen
op prijs gesteld. De kosten voor het kerkblad drukken
de laatste jaren een negatief stempel op de jaarrekening. Wij verzoeken u daarom de acceptgiro in te vullen zodat we u ook in de toekomst van informatie
kunnen voorzien.
Alvast bedankt voor uw gift!

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

HERHAALDE OPROEP:
De infrastructuur voor de kerk-tv in de Martinuskerk is
aangelegd en gereed om in gebruik genomen te
kunnen worden. Echter zonder vrijwilligers gaat dit
helaas niet lukken. Daarom doen wij een herhaalde
oproep voor het bedienen van de kerk-tv. Mensen die
hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij
Rob Nijland rwnijland@scarlet.nl of een van de andere kerkrentmeesters.

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl
Onze predikant Elly Nordt is al geruime tijd ziek.
Vanaf februari dit jaar heeft zij last van lichamelijke
klachten. Naar het zich laat aanzien, zal dit een langdurige kwestie worden.
Wij houden er rekening mee dat zij voor de rest van
het jaar niet in de erediensten kan voorgaan. Wij zijn
volop bezig om gastpredikanten voor deze zondagen
in te plannen.
Wij wensen ds. Elly van harte beterschap toe.

Diaconie
COLLECTEN
De eindcollecte van 1e Pinksterdag gaat naar de
Pinksterzendingscollecte van Kerk in Actie op aanbeveling van de ZWO groep in Markelo.

De Kerkenraad
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Afscheidsdienst
Op zondag 1 juni is er de afscheidsdienst voor Zondagsschool en Kindernevendienst. In deze gezinsdienst nemen we afscheid van kinderen en leiding
die ons gaan verlaten. De voorbereidingen zijn al gestart om er ook dit keer weer iets bijzonders van te
maken zodat ze er nog vaak met een glimlach aan
terug mogen denken.

De collecte van 22 juni is bestemd voor JOP.
JOP stimuleert kinderen en jongeren om bezig te zijn
met geloven, met God, met de ander en met de wereld om hen heen. JOP helpt hen om op een aansprekende manier zelf te ontdekken wat ze van geloven vinden en wat ze ermee kunnen binnen het geheel van de kerk.
JOP heeft daarbij twee speerpunten:

Ontwikkeling van producten en diensten

Ondersteuning van kerken door plaatselijke
jeugdwerkers en advies op maat
JOP stimuleert gemeenten om oog en oor te hebben
voor de jeugd. Tegelijkertijd moedigt JOP kinderen
en jongeren aan om zelf ook een bijdrage aan hun
gemeente te leveren. Dankzij de producten, diensten
en jeugdwerkers van JOP wordt het plaatselijk
jeugdwerk nog zichtbaarder binnen de kerk.

e

1 Pinksterdag
Op eerste Pinksterdag sluiten we het seizoen officieel af met een gezellige ochtend met alle kinderen en
leiding. We zijn dit jaar te gast in Stokkum en we zijn
reuze benieuwd welke verrassing ze voor ons in petto hebben.
Zondagsschool Markelo

Algemeen

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: NL 65
RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse
Gemeente o.v.v. de bestemming.

DERTIGERS EN VEERTIGERS: HOE VERDER?
Op 11 juni geven we een presentatie van de uitkomsten van het bezoek aan dertigers en veertigers in
het afgelopen seizoen. Deze avond is bedoeld voor
diezelfde leeftijdsgroep (35-45 jaar: al of niet bezocht) en allen, die er als vrijwilliger bij betrokken waren. Met elkaar willen we in gesprek over de resultaten. Wat zijn de verwachtingen? Wat valt op? In hoeverre is er herkenning in de antwoorden? En welke
ideeën zijn er over een vervolg? De avond begint om
20.00 uur. Informatie bij Joke Doornhein of Jan Haas.
Opgave vooraf is niet nodig. Wie zich genodigd weet,
is welkom. MD

Jeugd en Jongerenwerk

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN.
Sinds 2009 worden er in de Martinuskerk te Markelo
symbolische bloemstukken gemaakt.
Dit gebeurt bij bijzondere diensten en op hoogtijdagen, zoals bij doopdiensten, op palmzondag, Pasen,
Pinksteren, startzondag, oogstdienst, gedachtenisdienst, adventzondagen.
Twaalf dames maken bij toerbeurt in tweetallen een
bloemstuk dat het thema van de dienst versterkt,
verdiept en aanvult. Met vormen, bloemen en andere
materialen wordt geprobeerd de essentie van de
dienst weer te geven. Er wordt een tekst bijgemaakt
met uitleg over de symbolische betekenis. Deze tekst
wordt bij aanvang van de dienst voorgelezen door de
ouderling van dienst.
Af en toe wordt de groep bijgeschoold door een deskundige op dit gebied.
Voor inspiratie wordt ook veel gekeken naar voorbeelden van symbolische bloemstukken in andere
kerken.
Het is een uitdaging en een ontdekkingstocht om
steeds een passend nieuw bloemstuk te maken. Het
zou fijn zijn als er dames en/of heren onze groep
zouden willen versterken, vele handen maken immers licht werk!
Onze groep bestaat nu uit:
Jacqueline Gootjes( coördinatrice), Johanna Bekkernens, Mina Olydam, Betty Noteboom, Dinie Wevers,
Mia Hargeerds, Margot Nijland, Johanna Klein Vel-

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.
Groetjes Rutger Wissink en Herma Bonenkamp.
Van de Zondagsschool
Het seizoen zit er alweer bijna
op, maar voordat het zover is
hebben we eerst nog een tweetal speciale bijeenkomsten op de
agenda staan.
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derman, Ina Zendman, Annemieke Wassink en Diny
Izaks.
Voor informatie bellen met Jacqueline Gootjes, tel.
362536.
Binnenkort wordt er een
bloemstuk gemaakt voor
Pinksteren met rood /
oranje kleurige bloemen,
de kleur van vuur en liefde:
vervuld met de Geest; in
vuur en vlam de wereld in.
In naam van ons geloof
hebben wij het recht en de
plicht in vuur en vlam te
raken voor de dingen van
deze aarde.

FANCYFAIRPERIKELEN.
Zoals u inmiddels hebt kunnen vernemen is de voorjaarsmarkt, gehouden op zaterdagmorgen 3 mei jl.,
een succes geworden. De opbrengst was maar
liefst € 680, - !

Do 5
Vr 6
Za 7
Zo 8
Ma 9
Di 10
Wo 11
Do 12
Vr 13
Za 14
Zo 15
Ma 16

Joël 2:1-11
Joël 2:12-17
Joël 2:18-27
Joël 3:1-5
Joël 4:1-8
Joël 4:9-21
Psalm 119:41-48
Nehemia 1:1-11
Nehemia 2:1-10
Nehemia 2:11-20
Romeinen 1:1-7
Romeinen 1:8-15

Di 17

Matteüs 8:2-17

Wo 18
Do 19
Vr 20

Matteüs 8:18-34
Matteüs 9:1-17
Matteüs 9:18-34

Za 21

Romeinen 1:16-32

Zo 22

Romeinen 2:1-16

Ma 23
Di 24
Wo 25
Do 26
Vr 27

Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Matteüs 9:35–10:4
Matteüs 10:5-15

Za 28

Matteüs 10:16-33

Di 1
Wo 2

Matteüs 10:34–
11:1
Matteüs 11:2-15
Juli 2014
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12

Do 3

Romeinen 4:13-25

Vr 4
Za 5
Zo 6
Ma 7
Di 8
Wo 9

Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
Matteüs 11:16-30
Matteüs 12:1-21
Matteüs 12:22-37
Matteüs 12:38-50

Zo 29
Ma 30

Onze welgemeende dank aan iedereen die hieraan
in welke vorm dan ook heeft bijgedragen.
En nu op naar de grote fancy fair.
Deze wordt gehouden op 20 september.
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang.
Hebt u nog spullen voor de verkoop? Wij houden ons
van harte aanbevolen.
Ook kunt u nog steeds boeken inbrengen, bestemd
voor de verkoop in onze boekenhal.
Meldt het bij Henk Jansen, tel: 364488, Bram de
Boer, tel.362259 of Linie Welmer, tel: 362601.

Zo 1

Juni 2014
1 Petrus 4:12-19

Ma 2

1 Petrus 5:1-14

Di 3
Wo 4

Joël 1:1-14
Joël 1:15-20

Aanstormend leger
Keer terug tot de HEER
Het komt goed
Pinksteren
Straf voor Israëls vijanden
Tijd voor de oogst
Verlangen naar de wet
Tranen van een schenker
De koning werkt mee
Inspectie
Paulus legitimeert zich
Zichtbaar geloof
Onaanraakbaren worden
aangeraakt
Onnavolgbaar
Voor wie is de dokter?
Geneeskracht en meer
Niets om je voor te
schamen
Geen oordeel zonder
zelfonderzoek
Hand in eigen boezem
Gods trouw
Citaat uit Psalmen
De twaalf apostelen
Neem niets mee
Als schapen onder de
wolven
Keuzes maken
Antwoord op twijfel
Wet van het geloof
Vader van gelovigen
Niet zien, maar toch
geloven
Als vijanden al verzoend
Adam I en Adam II
Veranderen of niet
Sabbatsrust
Voor of tegen
Bewijs gevraagd

PINKSTERFEEST,
De geboortedag van de kerk, van de gemeenschap
met en de zorg voor elkaar.
In een land waar christenen een minderheid zijn,
vormt de kerk van Pakistan een krachtige geloofsgemeenschap, die op wil komen voor de allerarmsten
en zwaksten.
Bijvoorbeeld voor plattelandsmeisjes, die vaak niet
naar school mogen, maar thuis voor de huishouding
moeten zorgen.

Lijden en vreugde
Gezagsverhoudingen in de
gemeente
Zwijg niet over ellende
De dag van de HEER komt
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De Kerk van Pakistan biedt hen een opleiding aan.
Ze worden opgevangen
in een internaat en kunnen daar naar school.
Kerk in Actie steunt het
werk van de Kerk van
Pakistan van harte. Met
de opbrengst van de
Pinkstercollecte worden
dit werk en andere zendingsprojecten
wereldwijd gesteund.
Helpt U mee op 8 juni?

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.
Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
Tel: 0547-261937

MEE OP REIS?
Elk jaar wordt er vanuit Kerk in Actie en Togetthere
(het internationale jongerenprogramma) een aantal
reizen georganiseerd.
Wanneer? 17 - 26 oktober 2014
Voor wie? Mensen van 25 - 40 jaar
Reisprogramma: bekijk de download links.
Kosten: € 1000, Aanmelden: uiterlijk 1 september 2014.
Meer informatie: Margriet Westers
Email: margriet.westers@icco-cooperation.org

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 7 juli 2014.
Inleveren kopij vóór donderdag 26 juni 2014.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

De “Come and See” ontmoetingsreis naar Israel en
de Palestijnse gebieden is anders dan anders. In deze reis staat ontmoeting centraal. Je ontmoet Palestijnse christenen en moslims, Joodse Israëli’s, mannen en vrouwen die zich inzetten voor vrede en
recht.
Daarnaast is er ook ontspanning! Leer Palestijns koken met vrouwen uit Bethlehem. Ontmoet Israëli’s uit
Sderot, op de grens met Gaza. Bezoek Palestijnse
bewoners van de oude stad Hebron. Laat je rondleiden door een Joodse vrouw in het Holocaustmuseum.
Besluit je reis met een dag olijven plukken met families in het noorden van de West Bank.
Togetthere is het internationaal jongerenprogramma
van ICCO en Kerk in Actie. Samen met jongeren zet
Togetthere zich in voor een wereld zonder armoede
en onrecht. We hebben verschillende programma’s
waarmee je een onvergetelijke buitenlandervaring op
kan doen: bel naar 030 880 14 56.

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
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