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IK HEB MIJN HANDEN VOL

Dit biedt natuurlijk geen oplossing voor de omvang
van het liedboek. Omdat er veel meer liederen in zijn
verwerkt, is gekozen voor een groter formaat. Zodoende heeft het niet alleen meer gewicht, maar
kunnen sommigen het ook minder goed kwijt in een
bestaande handtas. Belangrijker dan dit soort kleinere zaken is de inhoud. In vergelijking met het vorige
exemplaar is het taalgebruik over het algemeen moderner geworden, staan er meer kinderliederen in en
is er met meer muziekstijlen rekening gehouden.
Sommige liederen lenen zich goed voor begeleiding
door een band.

In mei 2013 verscheen een nieuw liedboek:
Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.
In Markelo is het pas in het najaar in gebruik genomen, omdat de eerste oplage al snel was uitverkocht
en er niet eerder voldoende exemplaren voorradig
waren. Intussen zijn we een half jaar verder en hebben we als kerkenraad besloten om deze bundel tot
standaard te nemen ter vervanging van het liedboek
van 1973. De meeste kerkgangers hebben de bundel
zelf aangeschaft, maar er zijn extra bundels besteld
om rekening te houden met gasten, die er niet een bij
zich hebben.

Ouderen zullen ongetwijfeld bepaalde liederen missen, die niet langer zijn opgenomen. Zulke liederen
raak je zelf natuurlijk niet kwijt. Je bent ermee opgegroeid. Ze zijn je vertrouwd. Ze gaan al heel lang met
je mee. Zo kreeg ik onlangs nog enkele lievelingsnummers te horen uit de zondagsschooltijd, zoals het
lied ‘Daar ruist langs de wolken’ en ‘’t Scheepke onder Jezus’ hoede’. Maar het is duidelijk dat ontwikkelingen doorgaan en alles niet bij het oude blijft.
Toch ontbreken ook hedendaagse liederen met een
goede tekst, waarvan ik het jammer vind dat die niet
zijn opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het lied
‘Behoed en bewaar Jij ons lieve God’ (Hoop van alle
volken, 79) of lied 89 uit dezelfde bundel: ‘Ik heb mijn
handen vol’. Laatstgenoemd lied komt uit Cuba en is
vertaald door ds. A.F. Troost.
De tekst begint als volgt: ‘Ik heb mijn handen vol aan
wat de Heer mij zegt: te bouwen aan een huis waar
liefde woont met recht’.
In het vervolg wordt aangeduid dat het God is, die
ons nodig heeft om in ons bestaan open, gastvrije
plekken te creëren. Allerlei pijn zal blijven, vrede is
soms ver te zoeken. Maar wacht niet tot er een bovenaardse gestalte naar beneden komt voor bemoediging en hulp, maar wees zelf al een instrument en
open kanaal voor Gods liefde. Daar heb je je handen
meer dan vol aan.
Anderen zien er naar uit en verwachten van ons niet
anders. Wees een engel en je draagt bij aan de lof
van God.
Ds. Marten Dijkstra

Tot nu toe werd in de orde van dienst bij een lied uit
het nieuwe liedboek vermeld met welke psalm of gezang deze overeenkomt uit de vorige bundel, voor
zover deze daar in staat. In de praktijk leidde dat nog
regelmatig tot onduidelijkheid en zag je mensen zoeken. Voor een deel ligt dat aan een verschil in nummering. Na de psalmen (lied 1-150) begint de telling
van de gezangen niet meer bij nummer 1, zoals in
het liedboek van 1973, maar gaat de nummering gewoon door. Aan de 150 oorspronkelijke psalmen zijn
bovendien andere liederen toegevoegd, welke op de
desbetreffende psalm zijn gebaseerd. Gezang 21 uit
het vorige liedboek (Alles wat ademt heeft love de
Here) is nu lied 146c als variant bij Psalm 146. In de
diensten stappen we af van een verwijzing naar het
oude liedboek. Hopelijk leidt deze nieuwe praktijk tot
minder verwarring.

God, bestaat U echt?
Themadienst Martinuskerk
9 maart 10.00 uur
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Buurtdienst Elsen 9 maart: In de gemeenschapsruimte bij de school in Elsen gaan we op 9 maart in
op de lezing van Mattheüs 4: 1-11, over de beproeving van Jezus in de woestijn. Is Hij werkelijk Zoon
van God, zoals dat even eerder bij zijn doop is uitgeroepen? Hoe sterk staan we in onze eigen schoenen,
wanneer wij als persoon worden bekritiseerd of uitgedaagd? Wat betekent het dan om zoon of dochter
van een hemelse Vader te zijn? Dit zijn zo wat vragen, die opkomen bij deze tekst. Tijdens de preek
gaan de kinderen van de zondagsschool naar een
eigen ruimte.

Kerkdiensten
Zondag 9 maart
Martinuskerk Themadienst m.m.v. ENJOY
10.00 uur mw. H. Velthuis uit Vriezenveen
Eindcollecte: Cie. Themadiensten
Koffiedrinken na de dienst
Elsen Buurtdienst
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Woensdag 12 maart Brookschole
Biddag voor gewas en arbeid
15.00 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie en Kerk

Biddag 12 maart: Nog voordat de lente is gestart,
laat de natuur al van zich horen en zien. In economisch opzicht wordt gesproken van een licht herstel.
Hoeveel dit alles waard is, moeten we afwachten. Het
geduld van velen zal mogelijk nog langer op de proef
worden gesteld. In Brook willen we ons als kerkelijke
gemeenschap van Markelo laten inspireren door de
Schrift bij de bezinning op de dag van gewas en arbeid. U bent welkom. Ook als u in Stokkum, het dorp
of Herike-Elsen woont! De dienst begint om 15.00
uur. Er is koffie vooraf.

Zondag 16 maart Martinuskerk
10.00 uur ds. Rienke Vedders-Dekker
Eindcollecte: Cvk / Orgelfonds
Zondag 23 maart Martinuskerk
10.00 uur ?
Eindcollecte: Diaconie / Voedselbank
Vrijdag 28 maart Anholtskamp Zangavond
18.45 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie

Zangavond Anholtskamp 28 maart: Vanaf 18.45
uur bent u weer welkom voor een zangavond in de
Anholtskamp. Een bijdrage zal worden geleverd door
twee dames, die alles afweten van de grote schoonmaak. De leiding is in handen van ds. Marten
Dijkstra.

Zondag 30 maart
Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkradio (TV)
Stokkum buurtdienst
10.00 uur Mw. Dini Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / Kerkradio (TV)

OPPAS en 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.

Zondag 6 april Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / St. Gave

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.

BIJ DE DIENSTEN.
In verband met ziekte van ds. Nordt zullen haar
preekbeurten in de maand maart door anderen worden waargenomen. Wanneer er nog een vraagteken
staat bij een bepaalde dienst, is daar ten tijde van het
opmaken van dit kerkblad nog geen vervanger voor
gevonden. Voor actuele berichten verwijzen we u
naar de website van onze gemeente.

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

Themadienst 9 maart.
Het thema van de dienst is: “God, bestaat U echt?”
Iedereen heeft zich dat we eens afgevraagd. Maar
hoe komen we er achter of het echt zo is? Kom dan
op 9 maart naar de kerk en wellicht krijgt u dan antwoord op deze vraag. Hennie Velthuis uit Vriezenveen zal in deze dienst voorgaan. In de dienst zal het
koor ENJOY ook optreden dus het wordt naast een
leerzame vast ook een gezellige dienst.
Helaas is er geen enkele reactie gekomen op de
oproep voor extra hulp bij het samenstellen van
drie themadiensten per jaar en dus zal het wel de
laatste themadienst in Markelo zijn. Tenzij………

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
Als nieuwe kerkenraadsvoorzitter probeer ik alle geledingen binnen de kerk te bezoeken. Wat mij opvalt
is, dat er veel vrijwilligers bij de kerk betrokken zijn
die graag iets voor een ander doen. Fantastisch! Zo
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was ik o.a. aanwezig bij de zangavond op Anholtskamp, waar naast zang en een bijdrage van de predikant, een verhaal of gedicht voorgedragen werd
door één van onze vrijwilligers.
Verder heb ik gezien dat onze Hervormde Vrouwengroep een bloeiende vereniging is met maar liefst
160 leden en avonden organiseert met boeiende
sprekers. En ik heb een kopje koffie gedronken aan
de koffietafel op donderdagmorgen. Daar heb ik ervaren dat het voor veel mensen zo geweldig mooi is
om hier naar toe te kunnen. Het is hun wekelijkse
morgentje uit. En hoe hun ogen twinkelen als ze elkaar ontmoeten. Echt geweldig. Wanneer u ook wel
eens een praatje wilt maken, dan nodig ik u hierbij
van harte uit om elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie tussen 09.30- 12.00 uur op donderdagmorgen in het dienstgebouw. Dan kunt u ook
ervaren hoe gezellig dat is.
En… ulleu kùnt gewoon plat proaten.
Willemien Schoneveld

legde in diezelfde dienst zijn ambt van ouderling
neer, maar is doorgegaan als pastorale medewerker.
Beiden wil ik bedanken voor de jarenlange inzet! Hopelijk krijgen we ook versterking, want op deze wijze
wordt het steeds moeilijker om nog overal present te
zijn, waar dat wordt gewenst en nodig is. Vacante
straten zijn nu: Borkeldweg, Bovenbergweg, De Delle, De Hiele, Dissel, Effinck, Fokkerstraat 81-97/2234, Herikerweg 17-31/16-36, Holtdijk, A. ten Hovestraat 3-23/2-10, Kemperweg, Koekoekslaan 2-82,
Koelertsweg, Koemweg, Middeler, Noordachtereschweg 1, 2-18, Oldenhof, Oonderschoer, Oude Rijssenseweg, Plasdijk, Postweg 1-5a/2-10, Rijssenseweg 1-55/2-26, Sancerreweg, Spelleweg en de Worsinkweg. Vacant, maar waargenomen door een contactpersoon: Holterweg 2-26, Lammertinkweg, Loosboersstraat, Tolweg en Wiemerinkweg. Een contactpersoon beperkt zich tot bezoekwerk, maar neemt
niet deel aan het overleg van het pastorale team.
PREEKCURSUS
In februari heb ik mijn eerste studiedag gevolgd over
preken. Een verhaal van Tim Keller over Exodus 14
werd beluisterd en besproken. Het was een mix van
bijbeluitleg, reacties van hoorders, hedendaagse
trends en persoonlijke anekdotes. Die laatste stonden in dienst van de overdracht. Er was een heldere
opbouw, maar in uitwerking was zijn speech te uitgebreid voor een doorsnee dienst. Zijn gehoor bestond
dan ook uit enkele duizenden predikanten en predikanten in opleiding. Duidelijk was wel dat hier iemand
stond met een overtuiging. In de volgende bijeenkomsten zullen gastpredikanten een nieuwe preek
ten gehore brengen. Vervolgens gaan we daar met
hen over in gesprek. Het zijn allen predikanten uit de
vrijgemaakte kerk, maar ik volg deze cursus dan ook
op hun universiteit in Kampen. Op de terugweg zag
ik vanaf de brug over de IJssel een schip voorbij varen met het opschrift ‘Laus Deo’. Moge de studie en
prediking inderdaad zijn tot lof van God.

AGENDA
5 maart: mannenclub in het dienstgebouw onder leiding van ds. M. Dijkstra, aanvang: 10.00 uur.
25 maart: ontmoetingsavond van de wijk de Esch;
uitnodiging volgt met meer informatie.

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 januari stierf Geertje Wolterink-Kettink. Ze
werd 84 jaar en was sinds 1986 weduwe van Gerrit
Wolterink. Toen woonden ze aan de Loosboersstraat
in Markelo, maar van oorsprong kwam hij uit Rijssen
en zij uit de gemeente Voorst. Ze was een vrouw die
haar grootste levensvervulling zag in haar rol van
moeder. Groot was het verdriet toen de oudste van
negen kinderen al op jonge leeftijd verongelukte. In
2005 kwam daar het onverwachte einde bij van een
zoon, die in Markelo woonde. Enkele jaren later betrok ze een bungalow bij Huize Scherpenzeel in
Goor. Daarna kwam ze in een aanleunwoning bij de
Stoevelaar terecht. Nadat ze in het afgelopen najaar
een heup brak, ging haar gezondheid sterk achteruit.
De wilskracht was er wel, maar het lichaam gaf het
op. Eerder dan ze zelf wilde, moest ze afscheid nemen van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. In het crematorium te Usselo is steun gezocht in
het beeld van God als herder, die in nood nabij is en
die je aan het eind van je levensdagen thuisbrengt.
Geertje hield van bloemen. Moge er voor haar een
nieuwe wereld opengaan, waar ze zich mag verwonderen over een ongekende kleurenpracht.

OP D’N ESCHRAND
Aan de voorkant van de pastorie hing een plank met
als tekst: ‘Op d’n Eschrand’. Deze was nog van de
beginperiode met ds. Rietveld als bewoner. De tekst
was al eens sterk afgebladderd en opnieuw beschilderd. Maar nu was ook het hout zodanig aangetast dat vervanging nodig was. Afgelopen zomer was
er al een degelijk nieuw stuk hout aangeschaft en
door een schilder uit de buurt voorzien van dezelfde
tekst. Na maanden in de schuur te hebben gelegen is
het er nu eindelijk van gekomen om deze plank te
bevestigen aan de muur. Of het weer voor zo’n 50
jaar is? Wij zullen dat niet
meer beleven, hoezeer we ook
aan deze plek gehecht zijn.
Met vriendelijke groeten,
Marten Dijkstra

PASTORALE TEAM DUNT UIT
Op zondag 2 februari is afscheid genomen van Peggy van Til als ouderling van wijk noord. Jan Wessels
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Ds. Elly Nordt spreekt de aftredend voorzitter Joke
Doornhein toe. Zij bedankt haar voor de 2 jaar die zij
als voorzitter van de kerkenraad geleid heeft.
Willemien Schoneveld-Woestenenk wordt voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de kerkenraad.
Door het aftreden van Joke Doornhein, is er geen
vertegenwoordiging meer vanuit de ouderlingen omdat Willemien diaken is.
Na de kiesronde wordt Willemien gekozen als voorzitter, Jan Haas als scriba en Marten Dijkstra als assessor. Bert Hoogendam zal namens het College van
Kerkrentmeesters en Bé Hemeltjen namens de Diaconie zitting nemen in het moderamen.

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 12 februari overleed Gerritdina (Dina) BerendsenBrinkmans op de leeftijd van 90 jaar. Zij verbleef
vanaf augustus 2013 in de verzorging van de Anholtskamp. Een maand eerder had ze haar heup gebroken toen ze nog aan de Brummelaarsweg woonde. Daar was ze gekomen sinds haar trouwen in
1945 met Gerrit Jan Berendsen. Zelf was ze van de
Rijssenseweg. Dina hechtte veel waarde aan het geloof. Hun zes kinderen waren dan ook gedoopt. Ze
zong graag bekende kerkelijke liederen, maar ook
wel andere liederen. Bij de dagelijkse bezigheden op
en rond de boerderij kende ze een vast schema.
Maar wanneer ze gezellig aan de praat raakte, kon
ze zo vergeten dat er ook nog eten op het vuur
stond. Met het plotselinge overlijden van haar man in
2003 raakte ze haar steun en toeverlaat kwijt, al had
ze nog altijd een zoon en schoondochter naast haar,
die belangrijk voor haar waren. In 2010 beleefde ze
het 65-jarig jubileum van de Hervormde vrouwenvereniging, waar ze vanaf de oprichting lid van is geweest. Dina begon steeds verder te dementeren en
verlangde op het laatst naar huis. In de kerk is de
hoop uitgesproken dat zij nu thuis is gekomen bij
haar hemelse Vader.

(Her)benoeming en afscheid ambtsdragers
Dit jaar kunnen herbevestigd worden:
- Ton Oostdijk als diaken
- Willemien Schoneveld als diaken
- Gerda Vedders als ouderling
Afscheid en (her)benoeming zullen plaatsvinden in
de kerkdienst van 2 februari.
Benoeming pastoraal medewerkers
In wijk Zuid hebben drie personen aangegeven pastoraal medewerker te willen worden:
Janny Wissink, Bea Jimmink en Ria Snellink.
In de kerkdienst van 2 februari zullen ze aan de gemeente worden voorgesteld.
Jeugdwerk.
Herma Bonenkamp heeft aangegeven dat ze de
knutselclub wil gaan leiden. Ze zal dit samen met
Rutger Wissink doen.
De belijdeniscatechesegroep wil een Facebookpagina opstarten.

ZIEKTE
In verband met ziekte van ds. Elly Nordt neem ik zo
nodig voor haar waar. We wensen haar een goed
herstel toe van haar gezondheid, zodat zij haar werkzaamheden binnenkort weer op kan pakken.
Ds. Marten Dijkstra

College van Kerkrentmeesters.
De 5 M’s hebben de begroting voor de renovatie van
het liturgisch centrum gekregen en ze zijn nu bezig
met de subsidieaanvragen.
De jaarrekening 2012 en de begroting voor 2014 van
de Diaconie zijn behandeld en goedgekeurd.

Kerkenraad

NIEUWE RONDE BEZOEKPROJECT
Op 13 februari is de tweede ronde van het bezoeken
van gemeenteleden uit de middengeneratie gestart.
In het najaar zijn veertigers benaderd, die in dat kalenderjaar een leeftijd bereikten van 40 tot en met 44
jaar. Nu richten we ons op de 36-40 jarigen van 2014
(totaal ongeveer 170 personen). Het streven is om dit
voor Pasen af te ronden. Iedereen zal niet bereikt
kunnen worden, want het aantal vrijwilligers is daarvoor te beperkt. Nu doet er nog een tiental mee, terwijl dat er vorig jaar dertig waren. Sommige vrijwilligers zijn er nog niet mee klaar gekomen om hun bezoek aan veertigers af te ronden, maar dat hopen zij
begin dit jaar alsnog te doen. Op 28 januari werden
de eerste resultaten gepresenteerd van de vorige
ronde. Naar schatting stond ruim een derde deel
open voor een bezoek. Inlichtingen bij scriba Jan
Haas (tel. 362063) en Joke Doornhein (tel. 272031).

UIT DE VERGADERING VAN JANUARI 2014
Het afscheid van ambtsdragers
Aftredende ambtsdragers zijn: Peggy van TilOrdelman, Lidy Kottelenberg-Klein Velderman en
Wietse Wes.
Verkiezing moderamen
Het moderamen is formeel afgetreden en er moet
dus weer een nieuw moderamen gekozen worden.
Het moderamen bestaat minimaal uit: een praeses
(voorzitter), de scriba(secretaris) en een predikant als
assessor(vice voorzitter). Bovendien kan een afgevaardigde van de colleges van kerkrentmeesters en
diakenen toegevoegd worden. Vaak ook nog een
vertegenwoordiger van de ouderlingen. In dat geval
zijn alle ambten die in de plaatselijke kerkelijke organisatie bestaan vertegenwoordigd.
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UITKOMSTEN BEZOEK VEERTIGERS
Tot nu toe zijn er 73 vragenlijsten ingeleverd. Volgens de ingevulde basisgegevens is 43% van hen
man en 57% vrouw, woont 59% in het dorp en 41%
in een buurtschap, is 90% protestants (3% is roomskatholiek) en zijn de meesten van hen dooplid van
onze gemeente (61%; 33% is tevens belijdend lid).
Het grootste deel is gehuwd (81%) of samenwonend
(6%). Anderen zijn gescheiden (4%), hebben een
partnerschap beëindigd (1%), zijn weduwe of weduwnaar (1%) of alleenstaand (6%).
De meest in het oog springende thema’s die hen bezighouden zijn de gezondheid, kinderen, ouders en
het werk. Steun vindt men vooral bij de partner, gevolgd door de ouders, vrienden, broers of zussen.
Sommigen ontvangen ook steun op het werk of in de
buurt. In een omschrijving van de betekenis van geloof voor de bezochten draait het bij de meesten om
normen en waarden, een manier van leven en vertrouwen. Velen herkennen zich in de omschrijving dat
er meer is tussen hemel en aarde, dat geloven iets
persoonlijks is en dat het gaat over vragen van leven
en dood. Als het gaat over de betekenis van de kerk
wordt het meest gedacht aan steun bij persoonlijke
nood. Dan volgt de eredienst en daarna wordt ontmoeting het vaakst van de keuzemogelijkheden genoemd.
Bij de beantwoording van de vraag of er behoefte is
aan informatie, contact of een activiteit, vulden vijf
personen in dat ze belangstelling hebben voor een
gespreksgroep, bijbelstudie of kookgroep. Enkelen
van hen nemen al deel aan iets dergelijks. Eén persoon biedt hulp aan bij hand- en spandiensten, terwijl
enkele anderen niet uitsluiten dat ze in de toekomst
iets in de kerk gaan doen. Eén persoon zou wel een
kerkdienst willen, waarbij er ruimte is voor gesprek in
groepen na een inleidend woord van de predikant.
Dit zijn slechts enkele resultaten. Omdat het bezoekproject nog niet is afgerond en de uitkomsten nog
verder moeten worden uitgewerkt, volgt hopelijk in
het voorjaar een uitgebreider verslag. Iedereen, die
heeft meegedaan (als vrijwilliger of als bezochte):
hartelijk bedankt!

Wel zullen we ons de komende tijd ernstig gaan beraden hoe we de begrotingen sluitend kunnen krijgen.
Het mag duidelijk zijn dat wij op dit moment tevreden
zijn. Bij deze een woord van dank aan iedereen die
heeft bijgedragen en aan de meer dan 120 vrijwilligers die aan de actie kerkbalans 2014 hebben meegeholpen.
INZET VRIJWILLIGERS IN 2013
Vele vrijwilligers hebben zich in 2013 weer ingezet
om extra inkomsten voor de kerk van Markelo te krijgen. Inkomsten die de kerk ontzettend hard nodig
heeft.
Daarom zijn wij als kerkrentmeesters deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet in 2013.
Samen hebben zij in 2013 een mooi bedrag van ruim
€11.100 opgeleverd. Dit mogen we zien als een
schitterend resultaat.
Fijn dat zoveel mensen de Martinuskerk van Markelo
zo’n warm hart toedragen.
Hartelijk dank namens de Kerkrentmeesters

Diaconie
COLLECTEN
Op 23 maart is de eindcollecte voor de Voedselbank. De Voedselbank verzorgt voedselhulp voor
mensen die deze hulp hard nodig hebben. De sociale
diensten van de gemeenten ondersteunen dit doel.
De Voedselbank zamelt gratis voedsel in, bij diverse
leveranciers zoals groothandelaren, supermarkten,
warme bakkers enz. Van al die levensmiddelen worden voedselpakketten samengesteld. De Voedselbank wordt niet ondersteund door subsidies, alleen
door giften en donaties.
De eindcollecte van 6 april is voor de Stichting “Gave”. Hun missie is: Gave maakt kerken en christenen
bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’
gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen
met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.
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 uw gift overmaken naar de
Rabobank: NL 65 RABO 034 07 00 327 van de
Diaconie
Protestantse
Gemeente
o.v.v.
de
bestemming.

Kerkrentmeesters
OPBRENGST ACTIE KERKBALANS 2014
Op de inleveravond van de actie kerkbalans op dinsdag 28 januari 2014 werd een groot deel van de enveloppen, met daarin de toezeggingen van veel gemeenteleden, in het dienstgebouw bezorgd. Ook
werden nog enkele tassen met toezeggingen nabezorgd.
Nu de meeste toezeggingen inmiddels binnen zijn
blijkt dat de Protestantse gemeente Markelo, zoals
het nu lijkt, op ruim € 182.000, - kan rekenen. Het
streefbedrag van € 218.000, - zal bij lange na niet
gehaald worden. Desondanks is het kerkbestuur blij
met de bereidwilligheid van de Markeloërs om hun
kerk en de daarbij behorende werkzaamheden in
stand te houden. De kerk moet wel degelijk in Markelo blijven.

Omzien naar mensen die het nodig hebben
We willen, als kerk, het niet bij bezinning en gebed
laten, maar gehoor geven aan deze diaconale
roeping van de kerk. Dat doen we ook voor de
medemens in onze directe omgeving die door welke
omstandigheden dan ook het niet meer lukt om de
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eindjes aan elkaar te knopen. Dat doen we door het
werk van de voedselbank te ondersteunen.
Daarom houden we weer deze inzamelingsactie voor
de Voedselbank.
U kunt uw levensmiddelen inleveren op:
Donderdag 13 maart ’s morgens in het dienstgebouw.
Zaterdag 15 maart van 10-14 uur dienstgebouw.
Zondag 16 maart voor de kerkdienst.

Jeugd en Jongerenwerk
Op zondag, 9 februari, werd hier aandacht aan gegeven. De voorzitter van de kerkenraad liet weten, dat
de gemeente blij is met dit vaste gezicht, in en
rondom de kerk. Ook in het dienstgebouw is hij
(meestal) te vinden voor een ieder die hem nodig
heeft, o.a. voor het vastleggen van vergaderdata,
vragen en allerlei andere zaken die te maken hebben
met het goed reilen en zeilen op het kerkelijk erf. Hij
staat voor ons allen klaar en dit alles gebeurt op zeer
correcte en plezierige wijze. In deze dienst waren,
naast zijn gezin, ook zijn ouders en schoonouders
aanwezig.

Waar:
Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot
19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer

Wanneer: Zie hieronder
…..
DONDERDAG 27 MAART
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,
Van de Zondagsschool
De komende weken staan er
weer een aantal bijzondere
diensten op de agenda voor de
Zondagsschool. Zo is er op 9
maart een buurtdienst in Elsen
en zullen de overige groepen die
morgen aanwezig zijn bij de
themadienst in de Martinuskerk. Op zondag 30 maart
zal de Zondagsschool Stokkum de buurtdienst in het
vernieuwde Gebouwtje verzorgen en ook in deze
dienst is een belangrijke rol voor de kinderen weggelegd. Kortom genoeg te doen!
Benieuwd wat het resultaat geworden is, kom dan
gerust bij één van de diensten kijken. Iedereen is van
harte welkom!
Leiding Zondagsschool

Door in onze gemeente mee te doen aan verschillende activiteiten e.d. voelen ook zij zich betrokken
bij zijn werk.
De kerkenraad feliciteert Jeroen met dit koperen jubileum en wenst hem nog vele jaren toe als koster in
Markelo.
HERVORMDE VROUWENVERENIGING MARKELO

Op donderdag 27 maart a.s.
hebben wij het Nedersaksisch
Vocaal Ensemble uitgenodigd.
De avond begint om 20.00 uur
in het Dienstgebouw van de
Martinuskerk.

Algemeen
FEEST BIJ DE FAMILIE NOLTUS!
Woensdag 12 februari was Jeroen Noltus 12,5 jaar
koster in onze gemeente.

Het is een gezellig maar ook ambitieus gemengd
koor dat uitsluitend zingt in de streektaal. En wel in
de Nedersaksische taalvarianten Gronings, Drents,
Twents, Sallands, Stellingwerfs, Achterhoeks en niet
te vergeten Platt Duuts. Ze hebben wat met “taol” of
“toal” kun je wel zeggen.

Samen met Annet en de tweeling kwamen zij 12 augustus 2001 vanuit Vriezenveen naar Markelo, om
het kosterschap van de Protestantse kerk Markelo op
zich te nemen.
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in Frankrijk, waar het papier gerecycled wordt tot
nieuw bijbelpapier. Op het gerecyclede papier zal
een speciale bijbeluitgave gedrukt worden, waarover
we u later dit jaar verder zullen informeren.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Maart 2014
Zo 2

Matteüs 7:13–8:1

Ma 3

Leviticus 22:17-33

Di 4
Wo 5
Do 6
Vr 7
Za 8
Zo 9
Ma 10
Di 11
Wo 12
Do 13
Vr 14
Za 15
Zo 16
Ma 17

Leviticus 23:1-22
Leviticus 23:23-44
Matteüs 21:1-17
Matteüs 21:18-22
Psalm 119:25-32
Matteüs 21:23-32
Matteüs 21:33-46
Matteüs 22:1-14
Psalm 119:33-40
Matteüs 22:15-22
Matteüs 22:23-33
Matteüs 22:34-46
Psalm 106:1-23
Psalm 106:24-48

Di 18

Matteüs 23:1-12

Ruim 100.000 bijbels ingezameld voor bijbel recycle-actie

Wo 19

Matteüs 23:13-22

Do 20

Matteüs 23:23-28

Ruim 100.000 bijbels zijn er in 2013 ingezameld in
het kader van de recycle-bijbelactie. Een erg mooi
resultaat, waar honderden vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zich voor hebben ingezet.

Vr 21
Za 22
Zo 23
Ma 24
Di 25
Wo 26
Do 27
Vr 28
Za 29
Zo 30
Ma 31

Matteüs 23:29-39
Psalm 9
Johannes 4:1-15
Johannes 4:16-30
Johannes 4:31-42
Johannes 4:43-54
Psalm 122
Johannes 5:1-18
Johannes 5:19-29
Johannes 5:30-46
Psalm 125
April 2014
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28
Matteüs 24:29-42
Matteüs 24:43-51
Matteüs 25:1-13
Psalm 143
Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Matteüs 26:1-16

Het koor telt ongeveer 20 leden en zingen eens per
drie weken op vrijdagavond samen in Grolloo, het
muzikale epicentrum van het noorden.
Samen zingen op een bovengemiddeld niveau, dat
doet wat met je als je dat ook nog kunt doen met liedjes van o.a. Harm en Roelof, Ede Staal en Daniel
Lohues.
De dirigente is Jessica Bos met begeleiding van pianiste Marzia Hudajarova.
Het belooft een fijne luisteravond te worden en we
hopen vele dames te mogen begroeten.

Oude, stukgelezen of onbruikbare bijbels konden in
2013 worden ingeleverd op diverse plaatsen in Nederland en werden tijdelijk opgeslagen in kerken, garages of boekhandels. Geregeld werden ook bijbels
afgeleverd bij het kantoor van het NBG in Haarlem,
waar medewerkers ze verpakten en doorstuurden
naar Royal Jongbloed in Heerenveen.
Een absoluut record werd gevestigd door de plaatselijke NBG-werkgroep van de gemeente Staphorst; in
totaal zijn hier meer dan 2000 oude bijbels ingeleverd. Ook andere werkgroepen waren erg actief, velen hebben meer dan 500 bijbels, liedboeken en
psalmboeken ingezameld.

Di 1
Wo 2
Do 3
Vr 4
Za 5
Zo 6
Ma 7
Di 8
Wo 9

De actie, gestart in januari 2013, was een samenwerking met de uitgeefpartner van het Nederlands
Bijbelgenootschap, Royal Jongbloed.
De bijbels gaan eerst naar een bedrijf dat de omslagen eraf haalt en daarna naar de papierfabriek PDL
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Indrukwekkend
Alleen het beste is goed
genoeg
Feestdagen
Groot feest!
Koninklijke weg
Vruchten-loos
De juiste weg
Legitimatie
Geduldige landheer
Bruiloft
Gebed
Belastende vraag
Ken de kracht van God
Kernvragen
Geschiedenisles (1)
Geschiedenisles (2)
Het gaat niet om uiterlijke
vormen
Waarschuwende woorden
Huichelarij aan de kaak
gesteld
Lokroep in harde woorden
Hoop voor verdrukten
Levend water
Ontdekking
Onverwacht geloof
Geneeskrachtig
Navolging gevraagd
Sabbatswerk
Vader en Zoon
Aanklagers en getuigen
Bescherming
Wachten op goed nieuws
Sta klaar
Les van de vijgenboom
Verwachting
Oliecrisis
Gebed om leven
Talentenjacht
Scheiding
Goede en slechte daden

BOEKEN
De eerstvolgende donderdagen voor de verkoop van
boeken zijn: donderdag 6 maart, donderdag 3 april
en donderdag 1 mei, in het dienstgebouw, altijd van
10.00 - 12.30 uur.
U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

Wat bracht de inzameling van postzegels en
kaarten op?

BOEKEN- EN PLATENVERKOOP.
Op zaterdag 3 mei a.s. willen we een extra boekenen platenverkoop houden van streekromans, atlassen, naslagwerken, kookboeken, kinderboeken, medische en theologische werken, enz. enz.
LP’s van klassiek tot modern. Ook worden CD’s en
DVD’s aangeboden. Voor elk wat wils!
U kunt er ook nog terecht voor bloemstukjes, kopjes, mokken, glaswerk, enz. enz.
Veel aanbod voor weinig geld. Laat u verrassen!
Iedereen is van harte welkom en de koffie staat klaar!
Er wordt nu al hard aan gewerkt deze dag tot een
succes te maken.
Dus op zaterdag 3 mei bent u uitgenodigd in het
dienstgebouw naast de kerk.
Hebt u al spullen voor de Fancy fair en wilt u die
kwijt? In overleg worden de spullen bij u opgehaald.
Bel met: Linie Welmer, tel. 362601
Bram de Boer, tel. 362259
Henk Jansen, tel. 364488

Ieder jaar verzamelen veel gemeenteleden oude
kaarten en postzegels voor de zending.
Kerk in Actie bedankt alle inzamelaars, want het levert ieder jaar weer een prachtig bedrag op. In
2012 €33.359.
€14.325 door de verkoop van postzegels en €19.034
door de verkoop van kaarten.

KERKKOOR……

Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en
enveloppen met een postzegel van harte welkom
zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild.
Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u
rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij
de verkoop van de postzegels en kaarten:

Er wordt gezongen elke maandag
Door iedereen met veel plezier
We doen ons best bij ’t repeteren
Met begeleiding van ’t klavier
De sfeer is goed, veel trouwe leden
Die heel graag zingen met elkaar
Ze zouden het niet willen missen
Het heeft iets van een VRIENDENSCHAAR

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder
postzegel.
2. Vooral de oudere kaarten zijn erg gewild.
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra
geld op, zoals (van):

Daarmee zijn we erg gelukkig
De RELATIE….mens tot mens
Maar we hebben in ons streven
Echter nog één grote ….WENS










Zo u weet, staan er veel dames
En ook heren op een rij
Maar er kunnen, dat begrijpt U
Echt nog wel wat leden bij!
Dat zouden we wel heel graag willen
Hoe meer zangers…..hoe meer vreugd
Dat doet ’t MARKELOSE KERKKOOR
Maar ….bovenal Uzelf veel deugd.

Bovenstaand gedicht stamt uit een schrijven bij het
60 jarig jubileum van het kerkkoor in 1991. Wat dat
betreft is er niet veel veranderd………




Schroom niet, kom er ook bij! U hoeft NIET voor te
zingen maar zingen geeft zo veel plezier!
Elke maandagavond van 8 tot 10 uur.
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Anton Pieck
Rien Poortvliet
Rie Kramer
Marjolein Bastin
Anne Geddes
Unicef
Removos (mond en voetschilders)
Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje
achterop)
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Geboortekaartjes

PASEN BETEKENT NIEUW LEVEN, EN WAT BETEKENT DAT VOOR JOU?

GIFTEN:
Giften van 18 december 2013 t/m 17 februari 2014

Dat was het projectthema, waar de gedetineerden in
Vught zich in verdiepten.
Zij zochten een manier om hier vorm aan te geven:
gebrandschilderde ramen, waarin je kunt zien wat
mogelijk is: Oprijzen uit het vuur, je gesteund weten
omdat het kruis leeg is, want Christus is opgestaan.
Een nieuw leven kan beginnen!
De dominee maakte een groot ontwerp, dat hij verdeelde in 70 kleine tegels, die later als een mozaïek
samen het kunstwerk vormden.

CvK=College van Kerkrentmeesters.
L. 50,00 / G.B. 10,00 / W-V. 10,00 / B-Z. 20,00 / H.N. 10,00
/ n.n. 5,00 / H.R. 5,00 / JW.S 10,00 / W. 5,00 / D. 5,00 /
R-D. 6,00 / K-A. 50,00 / D. 5,00 / K-W. 10,00 / L-W. 20,00 /
W-C. 25,00 / H. 20,00 / D-A. 10,00 / E-L. 5,00 / HJ.A. 10,00
Verjaardagsfonds:
L. 10,00 / GW.S. 10,00 / JH.M. 15,00 / B-G. 10,00 / GH.V.
10,00 / JF.K. 9,00 /
P-K. 10,00 / AJ.V. 5,00 / J.H.S. 20,00 / K LT. 100,00 / M.
10,00/ H. 10,00 /
JW.S. 10,00 / H. 10,00 / en via acc. Giro’s €. 1297,50.
Onderhoudfonds Kerk: v.d.K. 100,00.
Kerkradio: L. 20.00.
Diaconie:
Algemeen: n.n. 25,00 / P. 15,00 /
Fruitbakjes: 591,50
Kalenders: 256,00
Bloemen: D.S. 15,00 / JH.V. 10,00 / A.E. 10,00 /
H. 10,00 / G.O. 10,00 / L-Z. 10,00 / M. 10,00 / GH.S. 5,00 /
K. 10,00 / V. 10,00 / K-H. 5,00 / K-W. 10,00 / vC-B. 10,00 /
D.K.H. 10,00 / n.n. 5,00 / K. 10,00 / B. 10,00 / E. 10,00 /
G. 10,00 /J.K. 15,00 / K. 5,00 / R.N. 10,00 /
Voedselbank: 34,35.

Iedere bezoeker van de kerkdienst kreeg na afloop
een tegeltje om te beschilderen naar eigen inzicht,
met de vraag erbij, of zij zich wilden laten leiden door
het thema “Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt”.
Ze hadden geen zicht op het basisontwerp, dat bleef
voor hen een verrassing.
Zo ontstonden heel verschillende tegeltjes, die uiteindelijk een prachtig geheel vormden en nu op 23
maart als paasgroet verstuurd kunnen worden door
ons allemaal..

Homoseksualiteit en Geloof in Twente.
Op zaterdagmiddag 29 maart a.s. organiseert de
kring “Homoseksualiteit en Geloof Twente” een themamiddag. Deze middag wil ruimte bieden om met
elkaar in gesprek te zijn over allerlei vragen en ervaringen die met dit thema te maken hebben.
Waar: Thaborkerk Hengelo (t.o. winkelcentrum Hasselo).
Wanneer : 29 maart van 13.30 - 17.00 uur
Kosten : Bij uitgang vrijwillige bijdrage
Info
: Jan Ballast 053-4773211

Collecten:
Datum:
24 nov.
29 nov.
01 dec.
08 dec.
15 dec.

CvK.:
158,52
38,46
61,73
33,28

21 dec.
22 dec.
26,61
22 dec. 19.30 uur
24 dec.

Diac.:
158,51
68,05
38,46
61,72
33,27
66,35
26,61

115,27

115,26

92,60

92,60

74,29
37,63

74,29
37,62

05 jan.
30,86
12 jan. dorp 37,05
12 jan.
32,66

30,85
37,05
32,65

19 jan.

27,78

27,77

26 jan.
31 jan.
02 febr.
09 febr.

23,12
65,52
37,93

23,12
74,20
65,51
37,92

16 febr.

41,13

41,12

24 dec.
22.30 uur
25 dec.
29 dec.

Eindcollecten:
321,10 CvK / Kerkblad
Diac. Anholtskamp
109,36 Diac.Alg.middelen
183,10 CvK onderh. fonds
128,00 Diac. Kerstpakketten
Diac.Anholtskamp
70,00 Diac. Miss.werk
422,35 Volkskerstzangdienst
284,38 Diac. kinderen in de
Knel
246,92 CvK / Orgelfonds

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

226,15 CvK. Jeugdwerk
80,30 CvK Oudejaarscollecte
82,10 CvK onderh. fonds
88,35 CvK Kerkblad
71,40 CvK Kerkblad /
Stokkum
71,90 Diac. Regenbooggroep
83,90 Diac alg.middelen
Diac.Anholtskamp
170,00 Diac / ZWO
82,40 CvK alg. kerkenwerk
99,80 CvK/ Lit. centrum

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
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CHRISTELIJKE HOGESCHOOL WINDESHEIM
Werk maken van uw inspiratie?
Bijbelse verhalen ritselen.
Dat komt omdat er mensen in wonen,
Mensen die geraakt zijn,
Mensen met een verhaal.
De kunst is om dat zichtbaar te maken.
Pete Pronk, Verhalenverteller en docent
Beeldend Vertellen








Inspireert religie u?
Kunnen bijbelverhalen u verwonderen?
Houdt u zich graag bezig met zingevingsvraagstukken?
Denkt u graag na over gedachten die anderen
hieraan hebben gewijd?
Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen
beweegt?
Wilt u werk maken van uw inspiratie?

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 april 2014.
Inleveren kopij vóór donderdag 27 maart 2014.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Dat kan met onze bachelor- en masteropleidingen
Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke
Hogeschool Windesheim in voltijd en deeltijd.
Deze opleidingen zijn gevestigd in Zwolle en per 1
september 2014 ook in Amsterdam.
Windesheim vestigt dan de opleidingen die nu nog
gevestigd zijn in Utrecht, in het gebouw van de Vrije
Universiteit te Amsterdam. In de directe nabijheid van
en in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid
van de VU en de Protestantse Theologische Universiteit is hiermee de toekomst van onze locatie in de
Randstad beter gewaarborgd.

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

Kortom, vanaf 1 september 2014 is het mogelijk in
voltijd en deeltijd onze bachelor theologieopleidingen
te volgen in Zwolle en Amsterdam. Uitzondering is
onze deeltijdse masteropleiding, die wordt alleen in
Zwolle aangeboden.

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl
Voorgangers:
Ds. E. E. Nordt,
Ds. M. Dijkstra,

Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke
groei, een opleiding die vanuit diversiteit de ontmoeting en dialoog met de ander centraal stelt, een opleiding die handvatten geeft om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen.

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
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153

Met beroepsperspectieven als: Kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in
een kerkgenootschap, pastoraal werker binnen een
diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een
zorginstelling.

Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 65 RABO 034 .07.00.327

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse
Kerk in Nederland, de Unie van Baptistengemeenten
in Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, het Leger des Heils en de Molukse kerken.

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.

Meer weten?
Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatiedagen, zie onze website:
www.windesheim.nl/theologie of neem contact op,
tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl.
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