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GEESTELIJK ONDERHOUD 
In april vonden werkzaamheden plaats aan de buiten-
kant van de kerk. Met een hogedrukspuit werd mos 
van de muren afgespoten en voegwerk gecontroleerd. 
Hopelijk kunnen we zo weer jaren verder met dit ge-
bouw. 

Nu de binnenkant nog. Ook hiervoor bestaan plannen,  
maar eerst worden er fondsen aangeschreven en ac-
ties uitgedacht voor verdere sponsoring. Naast de al 
aanwezige gelden moet dit leiden tot een kerkgebouw 
met meer flexibiliteit in inrichting en gebruik. Naast de 
al bestaande mogelijkheden denk ik dan vooral aan 
kerkdiensten in een kleinere kring in de ruimte voorin 
de kerk, wanneer daar banken zijn vervangen door 
stoelen. Of een stilteplek om door de week te vertoe-
ven, wanneer de kerk op vaste tijden wordt openge-
steld. Of een uitvoering van een orgelconcert, waarbij 
je in de richting van het orgel zit. Maar er zijn meer 
ideeën. Hoofddoel zal toch de eredienst zijn. Daarvoor 
komen we als gemeente op zondag samen.  

Die onderhoudsbeurt brengt me ook op het volgende. 
Wie zijn eigen leven op peil wil houden, doet er goed 
aan om zichzelf af en toe onder de loep te nemen. Dat 

kun je zelf doen of in gesprek met een ander, een 
partner, vriend of vertrouwenspersoon. Hoe sta je er 
in geestelijk opzicht voor? Wat is er te zien aan vrucht 
van de Geest? Wat vindt een ander bij jou aan liefde 
voor God en je medemens, aan verdraagzaamheid, 
invoelend vermogen, standvastigheid en vertrouwen 
in Gods kracht? In hoeverre ben je oprecht en kun je 
anderen open in de ogen kijken? Daar draait het om. 
Ook al hoor je misschien liever geen kritiek of geef je 
sommige zaken niet graag prijs, het werken aan jezelf 
kan je wel verder brengen. Soms is iemand tijdelijk 
aan huis gebonden. Zo’n periode biedt een kans tot 
zelfreflectie. Je een weekend terugtrekken is een an-
dere optie. Even weg van het gewone en de dagelijk-
se dingen. Je bezinnen op jezelf met behulp van de 
bijbel. Biddend vragen om aanwijzingen van God. De 
stilte zoeken. Inkeer. Natuurlijk kan het ook al thuis op 
je eigen plek. Wanneer je maar een moment hebt 
waarop je zo min mogelijk wordt afgeleid.  
 
Je hoeft niet ineens alles op te lossen wat er ligt aan 
belemmeringen tot ontwikkeling en groei. Om het met 
woorden van Jezus Sirach te zeggen: God heeft ge-
duld met ons mensen. Hij stort over ons zijn barmhar-
tigheid uit, wetend dat ons leven eindig is en als een 
druppel uit de zee. Onze zorg gaat uit naar de men-
sen in onze omgeving, maar Gods liefde gaat uit naar 
al wat leeft. Hij wijst terecht en geeft raad. Hij koestert 
ons zoals een herder geeft om zijn kudde (naar Sirach 
18: 10vv.). Er kunnen jaren overheen gaan zonder dat 
je wat merkt van verandering. Je kunt de geestelijke 
leiding van God ook langere tijd wat afhouden van de 
meer persoonlijke aspecten van je leven. Zaken die je 
verborgen wilt  houden.  
 
Als God geduld met ons heeft, mag je ook geduld met 
jezelf hebben. Je hoeft niet ineens alle obstakels weg 
te ruimen. Wie verlangt naar meer van de Geest van 
Pinksteren, mag geloven, dat die verdieping wordt 
aangereikt. Als de Geest aan heel de gemeenschap is 
geschonken, heeft dat betrekking op ieder, die volge-
ling wil zijn van Jezus. Geef Hem de ruimte om jou 
meer tot recht te laten komen. ‘Laat Hem besturen, 
waken, ’t is wijsheid, wat Hij doet’ (LB 904: 3).  
Een vruchtbaar onderhoud toegewenst.  

Marten Dijkstra 
  

   Vrijwilligersmiddag 24 mei 15.00 uur 

in het schoolgebouw Elserike 

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

Zondag 4 mei Martinuskerk  
10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 
Eindcollecte: Diac / Sensoor 
koffiedrinken na de dienst  
 
Zondag 11 mei Martinuskerk 
10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / orgelfonds 
 
Zondag 18 mei Martinuskerk 
10.00 uur  mw. Ruiterkamp - Kl. Lebbink uit Bathmen 
Eindcollecte: Diac / St. Terwille 
 
Zondag 25 mei  Martinuskerk 
    10.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 
    Eindcollecte: CvK / Kerkradio(tv) 
     
    Elsen buurtdienst 
    10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
    Eindcollecte: CvK / Kerkradio(tv) 
 
Donderdag 29 mei Martinuskerk Hemelvaartsdag 
09.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie en C.v.Kerkrentmeesters 
 
Vrijdag 30 mei  Anholtskamp zangavond 
18.45 uur  ds. Marten Dijkstra 
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 1 juni Martinuskerk Afscheidsdienst Kin-
dernevendienst en Zondagsschool 
10.00 uur  ds. Marten  Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Zondagsschool 
 
Zondag 8 juni Martinuskerk Pinksterfeest 
10.00 uur ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: Diac / Zendingscollecte Kerk in Actie 

 
BIJ DE DIENSTEN 
Afscheidsdienst: Op 1 juni staan we stil bij kinderen, 
die dit seizoen voor het laatst bij de kindernevendienst 
of zondagsschool zijn. Wie wil kan natuurlijk terugko-
men om de leiding te assisteren bij een verwerking 
van een thema. De jeugdkerk is een mogelijkheid. 
Echt afscheid nemen is het niet, wanneer je nog altijd 
welkom blijft in de kerk, op wat voor manier ook. 
Noem het een overgang naar een nieuwe fase in het 
leven. Daar krijg je wel Gods zegen bij mee. 
Belijdenis: Zijn er nog aannemingen dit jaar? Deze 
vraag kreeg ik kort geleden, toen ik op bezoek was bij 
een gemeentelid. Er is wel een groep van twintigers 
die maandelijks bij elkaar komt om over het geloof 
met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een 
predikant. Van hen hebben enkelen al wel belijdenis 
gedaan onder ds. Nordt. Anderen uit deze groep laten 
dat nog even rusten.  
Bevestiging: in de Pinksterdienst van 8 juni wordt Ton 
Oostdijk als diaken bevestigd voor een nieuwe ter-
mijn. Intussen gaat de zoektocht naar andere ambts-
dragers en pastorale medewerkers voort. Er zijn al 

enkele gemeenteleden bereid gevonden om werk-
zaamheden op zich te nemen. Om welke namen dit 
uiteindelijk gaat, hopen we in een volgend kerkblad 
bekend te kunnen maken.  
Op 29 mei is het Hemelvaart, waarna Pinksteren volgt 
met de uitstorting van de Heilige Geest. Van tevoren 
heeft Jezus zijn leerlingen voorbereid op die gave, 
zoals we kunnen lezen in Johannes 16: 16-24. Op 25 
mei staat deze tekst op het leesrooster. Met een 
wijnmarkt elders levert Efeziërs 5: 18 en 19 stof tot 
bezinning: ‘Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattin-
gen, maar laat de Geest u vervullen en zing met el-
kaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u in-
geeft. Of we hier onze inspiratie uithalen zal nog blij-
ken, want de voorbereidingen voor deze dienst moe-
ten nog plaatsvinden.  
Zangavond: Op 30 mei bent u als oudere welkom in 
de zangavond in de Anholtskamp, aanvang 18.45 uur. 
Marietje Kranenberg hoopt dit maal voor een persoon-
lijke bijdrage in de streektaal te zorgen.  
 
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 zit-
ten zijn vanzelfsprekend 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 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 
 
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 
20 mei: belijdeniscatechese (geloofskring) bij Hendry 
Hegeman, Plasdijk 14.  
 
 
 
 
 



 

3 
 

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 

 
WIJ GEDENKEN 

Op 23 maart overleed Johanna Anna (Jo) Krijgsman-
Lodeweges op de leeftijd van 80 jaar. Ze was kort te-
voren opgenomen in het ziekenhuis en pas daar was 
aan het licht gekomen dat ze zeer ernstig ziek was. 
Voor haar man Willem en de beide dochters en hun 
gezinnen was dit een onverwachte klap. Achteraf gaf 
het wel een verklaring voor momenten van afwezig-
heid of lichte verwarring bij Jo gedurende het laatste 
jaar. Sinds de verhuizing van de Loosboersstraat naar 
de aanleunwoning bij de Anholtskamp had ze daar 
vaker last van. Verder voelde ze zich daar goed. Sa-
men met haar man trok ze er veel op uit om te fietsen. 
Eten en drinken namen ze dan mee voor onderweg. 
In huis zorgde ze ervoor dat alles op orde was. Van 
jongs af aan had ze bij anderen huishoudelijk werk 
gedaan of winkelpanden schoongemaakt. Dat deed 
ze al in Holten, waar ze vandaan kwam. Na haar hu-
welijk ook in Markelo toen ze aan de Groenlandsdijk 
woonden en later in het dorp. Ze was attent en be-
hulpzaam. Je kon haar in vertrouwen nemen. Haar 
familie raakt in haar een lieve, zorgzame vrouw, moe-
der, oma en overgrootmoeder kwijt. Moge God troost 
geven.  
 
Op 4 april is Jan Willem Hoevink overleden in zijn ver-
trouwde omgeving aan de Luttekeveldweg 11. Hier is 
hij als enig kind geboren en getogen. Hier heeft hij op 
de boerderij gewerkt in combinatie met een baan bij 
de coöperatie in het dorp. Hij gaf niet om luxe en leef-
de zoals hij was: eerlijk, tevreden en eenvoudig. Hij 
was een liefhebber van de jacht. Dankzij liefdevolle 
hulp van buren en thuiszorg is het mogelijk geweest 
dat hij thuis kon blijven, ook nadat hij ziek was gewor-
den. Jan Willem is altijd vrijgezel gebleven en werd 90 
jaar. Tot op hoge leeftijd heeft hij zijn eigen potje ge-
kookt. In de uitvaartdienst is een eerdere opname van 
RTV-Oost getoond, die treffend in beeld bracht hoe hij 
was. Vragen beantwoordde hij toen zonder omwegen. 
Bij het winnen van de jackpot zou hij zijn leven niet 
veranderen. Aan een verre reis had hij geen behoefte. 
Hij bleef het liefste thuis op de eigen grond. Naar zijn 
wens is Jan Willem in de kring van buren, vrienden en 
familie herdacht. Daarna hebben we zijn lichaam in de 
Markelose aarde gelegd op de algemene begraaf-
plaats. Mogen allen, die hem missen troost ontvan-
gen.  
 
ZELFS DE MUS VINDT EEN HUIS (Psalm 84: 4) 
In de tempel in Jeruzalem vonden vogels destijds een 
toevlucht om hun jongen groot te brengen. Thuis ont-
dekte ik in maart dat er in de brievenbus bij de voor-
deur een nest was gebouwd. Een zacht ogend bedje 
van takjes en mos. Toen nog zonder legsel. Je zou er 
zo op willen kruipen. Als een kind dat een heerlijk hol-

letje heeft in zijn eigen kamer bij vader en moeder 
thuis. Ik zou willen dat velen die schuilplaats ook vin-
den bij God, wanneer in hun leven stormen tekeer-
gaan. Net zoals een koolmeesje enkele malen be-
schutting tegen de kou vond in de afgelopen winter-
maanden in diezelfde brievenbus in de muur. Of er la-
ter eieren zijn gelegd, heb ik niet gecontroleerd. Van 
buitenaf was niet meer dan een staart te zien. Zolang 
er mogelijk nog wordt gebroed wil ik die rust niet ver-
storen. Intussen is een briefje bij de deur geplakt met 
het verzoek om post in de brievenbus bij de oprit te 
deponeren. Wordt vervolgd. Ik kan al wel een foto to-
nen van een houtduif, die een nest heeft in de ki-
wistruik aan de voorkant van de pastorie.  
 
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 

 
Vreemd was het om de Stille Week en Pasen te bele-
ven zonder zelf voor te gaan in diensten,  maar de 
goede kant van ziekzijn is, dat er dan ook even rust 
en ruimte is voor eigen bezinning en geloofsbeleving. 
Ik hoop dat u en jullie goede Paasdagen hebben ge-
had en ik wens u toe te genieten van de feest- en vrije 
dagen die komen. 
Met mij gaat het wel telkens een beetje beter, maar ik 
ben er helaas nog niet. Even achter de computer zit-
ten bijvoorbeeld is voor de rug een grote belasting. 
Door de vele kaarten en berichten met mooie en lieve 
teksten voel ik me gesterkt en daarin lees ik dat de 
rust voor een goed herstel me gegund wordt. De 
tweeledigheid van aanwezig willen zijn in de gemeen-
te en het werk en toegeven aan de beperkingen van 
het lichaam zullen nog wat tijd nemen. 
 
Een hartelijke groet, ds. Elly Nordt 

 
 
 

mailto:martends@ziggo.nl
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Kerkenraad 

 
Uit de vergadering van 5 maart 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Een afvaardiging 
van de ZWO-groep is bij het begin van de vergadering 
aanwezig om hun jaarverslag 2013 aan te bieden. De 
voorzitter bedankt hun voor hun duidelijke verslag. 
Marten Dijkstra leest voor uit de  liedbundel “Hoop van 
alle volken”: ” Behoed en bewaar Jij ons, lieve God”.  
We zingen het lied met z’n allen. 
Toekomst Protestantse gemeente Markelo 
In drie extra vergaderingen is de kerkenraad bezig 
met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de 
jaren 2015-2019. 
Open Kerkdagen 
Het thema voor dit jaar is: “Lief en leed, tradities bij 
hoogtijdagen in het leven”. 
Moderamen 
* Er wordt een commissie ingesteld die activiteiten 
gaat organiseren en coördineren binnen het kerken-
werk. 
* Naamgeving Dienstgebouw: Er wordt bekeken of er 
voor het Dienstgebouw een andere naam gevonden 
kan worden. Bij Heemkunde wordt geïnformeerd of er 
vanuit de plaatselijke geschiedenis een passende 
naam  gevonden kan worden. 
* Door het geringe aantal ouderlingen gaat de bezet-
ting tijdens de kerkdienst vanaf 1 april van drie naar 
twee ouderlingen. 
College van Kerkrentmeesters 
Er is een vraag binnen gekomen, vanaf welke leeftijd 
men gevraagd wordt voor een bijdrage aan de actie 
Kerkbalans. Het antwoord is, in het jaar dat men 21 
jaar wordt. 
Classis 
Onze diaconie is gevraagd om een afgevaardigde te 
benoemen voor het dagelijks bestuur van de classis. 
Rondvraag 
Willemien Schoneveld, Jan Haas en Bé Hemeltjen 
hebben de cursus ‘jaargesprekken’ gevolgd. Jaarlijks 
vindt er een jaargesprek met de predikanten plaats.  
  
Uit de vergadering van 2 april 
Opening 
Ton Oostdijk opent de vergadering met een stukje uit 
Open Deur: “De toekomst is al gaande”. 
Actiepuntenlijst 
* Er is een verdeling gemaakt binnen de kerkenraad 
om maandelijks een stukje te plaatsen op onze websi-
te pkn-markelo.nl. Dit keer hebben de ouderlingen 
hun bijdrage ingeleverd. 
* Er wordt nog steeds naar een theologiestudent ge-
zocht. 
Ambtsdragers 
Momenteel worden ambtsdragers gezocht. Een aantal 
heeft al toegezegd. Op 8 juni, 1

e
 Pinksterdag, zullen 

zij worden bevestigd. In deze dienst wordt Ton Oost-
dijk als diaken herbevestigd. 
 
 
 

 
 
Moderamen 
Er is vervanging voor de diensten, waarin Elly Nordt 
zou voorgaan. 
Pastoraat 
*  Annerie Schnier, Dini Beuving en Rienke Vedders 
zullen vervangen bij begrafenissen, tijdens de vrije 
week van ds. Dijkstra, van 28 april t/m 5 mei. 
*  Voor mensen die via de kerkradio luisteren is een 
overzicht gemaakt  met verwijzingen van de numme-
ring van de liederen van het oude liedboek naar het 
nieuwe liedboek. 
*  Steunpunt Noord: er is een bijeenkomst op 9 april 
over Pionieren in Neerland. De ouderlingen gaan er-
naar toe. 
Diaconie 
*  De Voedselbank zamelt éénmaal per jaar speel-
goed in. Na afloop van de Fancy Fair in september 
zou overgebleven speelgoed aan de Voedselbank ten 
goede kunnen komen.   
*  Vanaf 1 april 2014 krijgt een 40-jarig bruidspaar, dat 
lid is van de kerk, een bos bloemen uitgereikt namens 
de kerk. 
College van kerkrentmeesters 
Het actiecomité ‘Plan 5 M’s’, dat staat voor “Maarkel 
Maakt Martinus Mooi Multi”, hebben de reacties van 
de subsidieaanvragen gebundeld.  In een aparte ver-
gadering worden de vervolgacties besproken en zal 
een activiteitenplan worden opgesteld. 
 

 
 
Post 
Vanuit de Classis komt de vraag om meer aandacht te 
vragen voor religie in programma’s van RTV Oost. Dit 
initiatief wordt door ons van harte ondersteund. 
Rondvraag 
Gerda Vedders vraagt naar de status van de kerk-tv.  
Bert Hogendam (CvK) geeft aan dat het technisch 
mogelijk is, maar dat de bezetting voor de bediening 
nog een probleem is.  
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Vrijwilligersdag PKN Markelo 
 

Om niemand te vergeten !!! 
Voel u / jullie welkom ! 

 
Beste vrijwilliger en partners, 
In het afgelopen jaar is er door u allen weer veel 
werk verzet in de kerkelijke gemeente Markelo!!!  
Dit gebeurt stilzwijgend, geruisloos. 
Wat is Nederland zonder vrijwilligers….. 
     wat is Markelo zonder vrijwilligers….                                     
           wat is de kerk zonder vrijwilligers? 
 
We kunnen dan ook blij en dankbaar zijn, dat er zó 
veel mensen zijn die een taak(je) op zich genomen 
hebben in ons kerkenwerk.  
Om hier samen even bij stil te staan, als blijk van 
waardering,  willen we u / jullie graag uitnodigen 
voor een gezellige middag. 
Zó kunnen we elkaar ontmoeten en leren kennen 
op een heel andere manier. 
We ontvangen u / jullie (en evt. partner) graag op 
zaterdag 24 mei 2014 om 15.00 uur in het 
schoolgebouw Elserike, tot ong. 21.00 uur. 
Parkeren kunt u achter de school, aan de Plasdijk. 
Om de feestvreugde te verhogen zou het fijn zijn 
als ”jongvolk” (kinderen) mee komen.  
Onder het genot van een kopje koffie / thee / fris is 
er de mogelijkheid van kennismaken (zo nodig) en 
zeker van bijpraten met elkaar. 
Om 16.00 uur zullen we op een prettige manier 
vermaakt worden in de vorm van een gezelschaps-
spel. Voor aanwezige kinderen zal er een apart 
programma zijn. Als we „uitgespeeld” zijn, kunnen 
we aanschuiven bij de barbecue, die vanaf 18.00 
uur te gebruiken is.  
Als het weer mee werkt en u allen goedgemutst 
naar Elsen komt, wordt het vast een mooie dag! 
Het is uiteraard ook mogelijk om alleen het middag- 
of avondprogramma te volgen. 
Graag vóór 10 mei aangeven of en met hoeveel 
mensen wordt deelgenomen aan deze dag. 
(eventuele dieet wensen vermelden s.v.p.)  
En zeker graag doorgeven of er kinderen mee-
komen en welke leeftijd. 
Ook dit jaar vragen we een bijdrage.  
Volwassenen: 12,50 euro p.p.  
Een hartelijke groet van de feestcommissie: 
    
Bé Hemeltjen (b.hemeltjen@planet.nl)   
 0547-363020     
Ria ter Maat   (g_termaat@hetnet.nl) 0547-272922 
                                                       of  06 19010782 
Joke Doornhein  (andoornhein@kpnplanet.nl)  
 0547-272031 
 

 
 
 
 
 

Diaconie 
 
COLLECTEN 
De eindcollecte van 18 mei gaat de Diaconie be-
stemmen voor St. Terwille, dit is een onderdeel van 
De Hoop. St. Terwille biedt hulp aan mensen met een 
verslaving en aan hun omgeving. Daarnaast helpen 
ze vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en 
slachtoffers van mensenhandel of loverboys. Het 
hulpaanbod van Terwille heeft een bijbelse basis, met 
als doel: een verslavingsvrij leven. Wij geloven dat ie-
der mens bestemd is om vrij te zijn! 
 
De eindcollecte van Hemelvaartsdag is voor het dia-
conaal kerkenwerk in Markelo. 
 
De eindcollecte van 1e Pinksterdag zal via het ZWO 
gaan naar de Pinksterzendingscollecte van Kerk in 
Actie. 
 
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 Protes-
tantse Gemeente o.v.v. de bestemming.  
 

Jeugd en Jongerenwerk 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

DONDERDAG 22 MEI 
Voor wie: kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Een groep van 6-9 en een groep van 9-12 jaar 
Heeft je vriendje of vriendinnetje ook zin om een 
keer mee te komen….altijd welkom! 
 
Groetjes van Herma en Rutger 
 

Waar:   Dienstgebouw 

Hoe laat?   18.30 uur tot 

                      19.30 uur 

Onkosten:  € 1,00 per keer 

 

….. 
 
 

mailto:b.hemeltjen@planet.nl
mailto:g_termaat@hetnet.nl
mailto:andoornhein@kpnplanet.nl
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Van de Zondagsschool 
 
Paasontbijt 
Op Paasmorgen was het een drukte 
van belang in de grote zaal van het 
Dienstgebouw. Meer dan 100 men-
sen, jong en oud, hadden zich daar 
verzameld om met elkaar te ontbij-
ten. De tafels waren vrolijk gedekt 

en de sfeer was prima. 
 

 
 
Tijdens de vie-
ring nam de 
Zandtovenaar 
ons met prachti-
ge zandtekenin-
gen mee in het 
paasverhaal. 
Maar ook de 
kinderen waren 
druk met zand in 
de weer ge-
weest en had-
den mooie schil-
derijtjes gemaakt die iedereen na afloop van de vie-
ring mee mocht nemen als aandenken aan een fijn 
samenzijn. 
   

Algemeen 
 

 

     Mei 2014  

Zo 4 1 Petrus 2:11-17 Vrije vreemdelingen 

Ma 5 1 Petrus 2:18-25 Verdraagzaamheid 

Di 6 1 Petrus 3:1-12 
Omgang tussen mannen en 
vrouwen 

Wo 7 Jesaja 54:1-5 Jeruzalem zal gelukkig zijn 

Do 8 Jesaja 54:6-10 Ontferming door de HEER 

Vr 9 Jesaja 54:11-17 Met kostbare edelstenen 

Za 10 
Deuteronomium 
28:1-14 

Zegen … 

Zo 11 
Deuteronomium 
28:15-29 

… of vloek 

Ma 12 
Deuteronomium 
28:30-44 

Zinloos zwoegen 

Di 13 
Deuteronomium 
28:45-57 

Ellende voor wie zich van 
de HEER afkeert 

Wo 14 
Deuteronomium 
28:58-69 

Wees gewaarschuwd ... 

Do 15 
Deuteronomium 
29:1-14 

Verbondssluiting 

Vr 16 
Deuteronomium 
29:15-28 

Afgoden worden niet 
getolereerd 

Za 17 
Deuteronomium 
30:1-10 

Er is een weg terug 

Zo 18 
Deuteronomium 
30:11-20 

Kies voor het leven 

Ma 19 
Deuteronomium 
31:1-8 

Jozua neemt het over 

Di 20 
Deuteronomium 
31:9-23 

Lied van Mozes 

Wo 21 
Deuteronomium 
31:24-32:7 

Vastgelegd 

Do 22 
Deuteronomium 
32:8-18 

De HEER draagt zijn volk 

Vr 23 
Deuteronomium 
32:19-35 

Hemeltergend 

Za 24 
Deuteronomium 
32:36-43 

Rechtshandhaving 

Zo 25 
Deuteronomium 
32:44-52 

Afscheid 

Ma 26 
Deuteronomium 
33:1-11 

Zegen voor Ruben,Juda en 
Levi 

Di 27 
Deuteronomium 
33:12-21 

Zegen voor Benjamin, 
Jozef, Zebulon en Gad 

Wo 28 
Deuteronomium 
33:22-29 

Zegen voor Dan, Naftali en 
Aser 

Do 29 
Deuteronomium 
34:1-12 

Vergezicht 

Vr 30 1 Petrus 3:13-22 Hoopgevend 

Za 31 1 Petrus 4:1-11 Leef tot eer van God 

 Juni 2014  

Zo 1 1 Petrus 4:12-19 Lijden en vreugde 

Ma 2 1 Petrus 5:1-14 
Gezagsverhoudingen in de 
gemeente 

Di 3 Joël 1:1-14 Zwijg niet over ellende 

Wo 4 Joël 1:15-20 De dag van de HEER komt 

 

 
 
Waarom heeft de ZWO-groep in de kerk bestaans-
recht? 
 
Z = Zending 
Het zendingswerk van Kerk in Actie richt zich op het 
uitdragen van het Evangelie, het opbouwen van ge-
loofsgemeenschappen en op verzoening en vrede.  
Het evangelie is niet een luxe-verhaaltje voor rustige 
momenten. Het is het goede nieuws dat slaat op een 
harde werkelijkheid.  
W = Werelddiakonaat 
Jezus Christus is onder mensen die berooid en belast 
hun weg gaan. Hij neemt het op voor de zwakke en 
verguisde mensen . Hij sterft op de heuvel van ver-
schrikking als het grote gebaar van vrede en verzoe-
ning. 
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O = Ontwikkelingshulp 
Het Bijbelse woord sjaloom gaat over een situatie van 

voorspoed, gezondheid 
en heelheid: 
“leven zonder barst”. 
Zo willen we de verbete-
ring van de positie van 
vrouwen bevorderen, het 
naleven van de rechten 
van de mens en initiatie-

ven om bevolkingsgroepen met elkaar te verzoenen. 
  
Soms word je zo moedeloos en wanhopig , omdat 
je als mens niets kunt doen.  
Of toch wel? 
Asia Bibi is een Pakistaanse christin en moeder van 5 
kinderen, die geboren is in 1971, afkomstig uit het 
oosten van Pakistan.  
Asia Bibi zit sinds 2010 zonder enige vorm van proces 
vast in de gevangenis in Pakistan en is tot de dood-
straf veroordeeld op beschuldiging van Blasfemie 
(godslastering). 
Zij is gevangen genomen, omdat ze de profeet Mo-
hammed beledigd zou hebben.  
De kans dat Asia Bibi binnenkort opgehangen wordt is 
groot, want onlangs heeft de nieuwe Pakistaanse pre-
sident besloten dat alle ter dood veroordeelden ook 
daadwerkelijk geëxecuteerd  moeten worden. 
Haar zaak is zo bekend in Pakistan dat niemand het 
aandurft om haar vrij te laten met gevaar voor eigen 
leven.  
De man en kinderen van Asia Bibi zijn op dit moment 
ondergedoken uit angst om gedood te worden. 
ZWO roept u  op om te bidden voor Asia Bibi en 
haar familie en ook voor de andere christenen we-
reldwijd, die in moeilijkheden verkeren vanwege 
hun geloof! 
 

 
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.  
    

 

Vakantievrijwilliger in De Herberg vanaf 16 jaar 
De zomer komt er weer aan. Heb jij jouw vakantie al 
geboekt? Ben jij van plan deze zomer naast vakantie 
vieren ook vakantiewerk te doen? Dan hebben wij de 
vakantiebaan die jou veel werkplezier en ervaring 
biedt. Kom in de maanden juli en augustus vrijwilli-
gerswerk doen in het Protestants Diaconaal Centrum 
De Herberg in Oosterbeek. Bij voorkeur twee aaneen-
gesloten weken. Het levert je onvergetelijke ervarin-
gen op. 
Voor zowel meiden als jongens vanaf 16 jaar. 
Voor meer informatie: 
     www.pdcdeherberg.nl/vakantievrijwilliger 

 
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 

 
 

 

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 juni 2014.  
Inleveren kopij vóór donderdag 23 mei 2014. 
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 

Preses: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk 
             E-mail: w.woestenenk@planet.nl  

             Larenseweg 12  tel. 362406  
Scriba: Dhr. J.J. Haas  
             E-mail: pg.markelo@home.nl 

             Tolweg 40b tel. 362063 
 
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890  
              E-mail: dienstgeb@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 

 

http://www.pdcdeherberg.nl/vakantievrijwilliger
mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl

