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EEN LEVEN VOORBIJ 

In het voorjaar overleed mijn schoonvader na een 
korte periode van ziekte. In diezelfde tijd is mijn 
schoonmoeder opgenomen in een verpleeghuis, om-
dat ze Alzheimer heeft. Ze woonden tot dan toe nog 
altijd in een eigen woning. Nu is het huis voor een 
groot deel al leeggehaald. Bij het verdelen van spul-
len zijn er door ons boeken meegenomen, waarbij 
ook enkele fotomapjes waren gelegd. In oktober 
kwam ik er aan toe om zo’n mapje door te bladeren. 
Tot mijn verrassing bleken er geen foto’s in te zitten, 
maar gedichten en korte meditaties uit de krant. Zo te 
zien heeft mijn schoon-
moeder ze uitgeknipt. In 
gedachten zie ik het 
haar doen en stel me 
voor wat haar heeft 
aangesproken. Het is 
een mapje om goed te 
bewaren. Want het 
brengt herinneringen 
boven aan de keren dat 
ze bij de maaltijd een 
scheurkalenderblaadje 
voorlas, zoals ze nog al-
tijd hardop leest wat 
haar aan kaarten is gestuurd.  
 
Op zondag 22 november zullen we in de kerk de na-
men lezen van hen, die in het afgelopen Kerkelijk 
Jaar van ons zijn heengegaan. Dierbaren, die we niet 
willen vergeten. Wanneer we voorwerpen in de hand 
nemen, waar zij mee hebben gewerkt, of die beteke-
nis voor hen hadden, komen ze ons weer in gedach-
ten. Hier en daar zijn in huis plekken ingericht als her-
innering aan hen, met een kaars of waxinelichtje dat 
in de avond wordt aangestoken. In de kerk zie je bij 
binnenkomst aan de linkerkant een tafel staan waar-
op zowel het doopboek als het gedachtenisboek lig-
gen. Dat laatste boek gebruiken we in uitvaartdien-
sten om de naam bij te schrijven van degene, die is 
overleden. Met de geboortedatum en overlijdensda-
tum erbij vermeld.  
 
Dit boek wil illustreren dat we hen als gemeente blij-
vend willen gedenken. Maar het verwijst ook naar het 
geloof in God, bij wie geen mens vergeten wordt. Er 
kan ook worden gedacht aan het boek van het leven 
waarover in Openbaring 21 wordt geschreven. Een 
boek met de namen van allen, die deel krijgen aan 
het nieuwe leven in een toekomstige wereld. Het slaat 

op het geloof in een nieuw bestaan voorbij de dood. 
Een geloof dat is gebaseerd op verschijningsverhalen 
van Jezus en op uitspraken, die volgens overlevering 
op Hem teruggaan.  
 
Fantaseren hoe zo’n ander leven er uitziet, is nog wel 
mogelijk. Maar ik kan me er geen voorstelling van 
maken hoe het er werkelijk aan toegaat, wanneer je 
hier je laatste adem uitblaast. Ik kom niet verder dan 
beeldspraak. Zoals ik kort geleden een tak met geel 
getinte eikenbladeren opraapte van de grond, toen 
we over de begraafplaats naar een open groeve lie-

pen. En ik bij het graf aanhaalde 
dat de knoppen voor de nieuwe 
bladeren en takken nu al wor-
den gevormd, als symbool voor 
het nieuwe leven dat in de knop 
aanwezig is. Maar de vergelij-
king loopt spaak op het moment 
dat je bedenkt dat deze afge-
broken tak niet opnieuw zal uit-
lopen.  
 
Of moet je ieders leven vergelij-
ken met een computerbestand 
dat van een schijf is gewist, 

maar waarvan een zelfde bestand ergens anders vei-
lig is opgeslagen? Is er dan een goddelijk centrum 
waar je weer opnieuw gaat functioneren, waarbij aller-
lei virussen en dergelijke worden verwijderd? Als 
beeld voor het zuiveren van verkeerde daden en mo-
tieven? Vanuit leven teruggaan naar het begin leidt 
met een wetenschappelijke bril tot een oerknal. Ver-
der teruggaan, blijft voer voor filosofen. Biologisch 
gezien kom je uit bij je vader en moeder. Je leven 
heeft een begin en een einde. Meer is er niet. Maar 
wie gelooft in een goddelijke macht, dat deze wereld 
omvat kan ook openstaan voor een leven voorbij de 
dood. Ook al kun je er niet bij. MD 
 

Verjaardagsfonds 

Acceptgiro ingesloten 

 

Gemeenteavond 

19 november 20.00 uur 

Martinushof

http://www.pkn-markelo.nl/
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Kerkdiensten 
 
Zondag 1 nov  
    Martinuskerk 

    10.00 uur  mw. Ruiterkamp-Kl.Lebbink uit Bathmen 
    Stokkum buurtdienst 

    10.00 uur  mevr. D. Beuving-Dannenberg 
Eindcollecte beide diensten: CvK / Orgelfonds 
 
Woensdag 4 nov Brookschole  
Dankdienst voor gewas en arbeid 
15.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie & Cvk 
 
Zondag 8 nov Martinuskerk Oogst- / Gezinsdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / Fruitbakjes 
 
Donderdag 12 nov Anholtskamp Heilig Avond-
maal 

16.00 uur ds. M. Dijkstra 
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 15 nov Martinuskerk Doopdienst 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: Diac. / Kika 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag 22 nov Martinuskerk - Gedachtenisdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Vrijdag 27 nov Anholtskamp –  Zangdienst 

18.45 uur  ds. M. Dijkstra  
Collecte: Diaconie    
 
Zondag 29 nov Martinuskerk –  1e advent 

10.00 uur  ds. Van Houwelingen uit Almelo 
Eindcollecte: Diac. / Diaconale middelen  
 
Zondag 6 dec Martinuskerk –  2

e
 advent  

M.m.v. Gospelkoor ENJOY 
10.00 uur  ds. H. Overdijk uit Ommeren 
Eindcollecte: CvK / Kerkradio   
 
Zondag 13 dec Martinuskerk –  3

e
 advent 

10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diac / Kerstpakketten minima  
 
BIJ DE DIENSTEN 
Dankdag: Op Dankdag (4 november) staan we stil bij 
de onzekerheid, die je kunt hebben over je bestaan: 
werk, gezondheid, toekomst. We gebruiken het beeld 
van de wind als illustratie van geloof in een God, die 
je niet kunt zien maar wel voelen, maar ook als beeld 
voor een leven in vertrouwen op Jezus, zonder dat je 
precies weet waar je weg dan uitkomt.  

Oogstdienst: Op 8 november beelden kinderen een 
verhaal uit van een baron, die alleen maar aan slapen 
kan denken, totdat hem de ogen opengaan voor alles 
waar hij tot dan toe aan voorbijging: geschenken van 

bedienden, heel de luxe om hem heen. Zien wij wat 
ons wordt aangereikt? Overigens wil hier niet de sug-
gestie worden gewekt alsof ieder van ons in welvaart 
leeft. De voedselbank is er niet voor niks.  

Avondmaal Anholtskamp: Op 12 november is er ge-
legenheid om deel te nemen aan de viering van het 
avondmaal, bedoeld voor allen voor wie Jezus bete-
kenis heeft in hun leven.  
Doopdienst: Voor de doopdienst op 15 november is 
Frieda aangemeld door haar ouders, Bert de Wilde 
en Janneke Krijgsman uit Den Haag. Ze hebben hun 
oudste dochter Helena hier ook laten dopen en zijn 
destijds in Markelo in het huwelijk getreden, ook al 
woonden ze door hun werk elders. Maar hier liggen 
wel hun ‘roots’. Vandaar. Aan hun verzoek werken we 
graag mee.  
In die dienst op 15 november zal ook Wim Bronsvoort 
als nieuwe kerkrentmeester worden voorgesteld aan 
de gemeente en de belofte van geheimhouding doen 
van wat hem vertrouwelijk ter ore gekomen is.  

Gedachtenisdienst: Op de laatste zondag van het 
Kerkelijk Jaar (22 november) gedenken we de over-
ledenen, die ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar. 
We noemen hun namen en steken ter gedachtenis 
een kaars aan. Betrokken familieleden worden van 
tevoren per brief uitgenodigd om deze dienst mee te 
maken. Zijn er onder hen ook personen, die mee wil-
len denken over de invulling van de dienst, dan zijn 
ze welkom bij  Ds. M. Dijkstra (tel. 0547 361238). 
Begin november willen we met de voorbereiding star-
ten.  

Zangavond Anholtskamp: Op vrijdag 27 november 
bent u van harte welkom om met elkaar bekende ker-
kelijke en niet-kerkelijke liederen te zingen in een 
gemoedelijke en ongedwongen sfeer. Het begint om 
18.45 uur en vindt plaats in de Koekoekszaal van de 
Anholtskamp.  

Enjoy: De zanggroep Enjoy werkt op zondag 6 de-
cember mee aan de dienst waarin ds. Henk Overdijk 
voor zal gaan. Dat belooft een feestelijke dienst te 
worden.  
 
KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST 

Samenwerking van de Kindernevendienst en de Op-
pasdienst! Op 9 september hebben we met een aan-
tal leidsters van de Kindernevendienst en de Oppas-
dienst gesproken over samenwerking. Dit willen we 
doen door oppas te bieden in de consistoriekamer. 
De leidster van de Kindernevendienst zit zoals ge-
woonlijk elke zondag in de kerk en komt voor de 
preek met de kinderen naar de consistoriekamer toe. 
Zo ben je als leidsters altijd met z'n tweeën. Dit komt 
goed uit wanneer er meer kinderen zijn dan er wor-
den verwacht, wat we natuurlijk ook hopen! 
Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de Oppas-
dienst en van 4 jaar tot 12 zijn welkom bij de Kinder-
nevendienst! Eerst vertellen we een verhaal uit de 
Bijbel en praten we daar samen over. Daarna gaan 
we een werkje  maken wat een beetje aansluit bij de 
vertelling.          Kom je ook? 
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VERVOER  

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? 
Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein 
Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld. 
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de 
contactpersoon, tel. 0547-361908. 
 
WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN 
Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een 
kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 
12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het ge-
not van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van 
harte welkom aan de koffietafel! 
 
AGENDA  

Gemeenteavond: Op donderdagavond 19 november 
is er een gemeenteavond over de huidige (financiële)  
situatie van onze kerk. Nieuwe plaatselijke regelingen 
zijn ter inzage aanwezig, waarin afspraken staan 
verwerkt met betrekking tot het kerkelijk leven (kerk-
diensten, bestuurlijke zaken e.d.). De avond begint 
om 20.00 uur. Alle gemeenteleden zijn van harte 
welkom. 
 

Wijk Noord 
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 

Telefonisch spreekuur: 
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur 

tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net 
vrije dag: maandag 

 
WIJ GEDENKEN 

Als een langzaam dovende kaars is Johanna Hendri-
ka Gerritdina (Dika) Kottelenberg-Krebbers op 17 ok-
tober heengegaan op de leeftijd van 94 jaar. Niet lang 
na het overlijden van haar man Herman in 2011 was 
ze naar de Anholtskamp verhuisd. Vanwege demen-
tie kwam ze terecht op afdeling de Hulpe. Dika was 
een vrouw, die bescheiden bleef en dankbaar voor 
wat ze had. In haar huwelijk zette Herman de lijnen 
uit, maar maakte zij het voor hem mogelijk om allerlei 
nevenactiviteiten te doen naast het werk op de boer-
derij. Dika groeide op in de Stoevelaarshoek, waar ze 
ook na haar trouwen zo nodig hulp bleef geven. In 
haar eigen gezin was er de zorg om een gehandicap-
te dochter, die al op jonge leeftijd overleed. Een an-
der kind kwam levenloos ter wereld. Later genoot ze  
van de tijd samen met het gezin van haar zoon, zowel 
in het dorp als aan de Stokkumerbroekweg, toen het 
bedrijf was verplaatst. Het was wennen toen zij en 
Herman later aan de Roggestraat kwamen te wonen. 
Na het overlijden van Herman hield ze zich vast aan 
het lied: ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt 
des Heren hand’. Met de hoop op een weerzien is af-
scheid genomen.  
 
VRIJE WEEK: Van maandag 30 november tot en met 
zondag 6 december ben ik vrij. Collega’s worden 
benaderd om voor mij waar te nemen indien dat nodig 
is.  
 
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 

 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor 

bellen met Gerda Vedders, 

telnr 06-51029818 

 
WIJ GEDENKEN 
"Aarnt Jan van de Strik", Arent Jan Tijman, werd op 
18 september 1939 geboren in het huis waar hij een 
week na zijn zesenzeventigste verjaardag op 24 sep-
tember zou overlijden. Met dat overlijden kwam een 
einde aan een nare periode van ziekte en vechten 
voor beterschap die niet kwam. Hij heeft hard ge-
werkt, de boerderij van zijn ouders bracht niet genoeg 
op voor alle inwonenden en daarom moest Arent Jan 
al jong melkmonsters gaan nemen. Later werkte hij 
op de jutefabriek van Ter Horst en bij MAVO bouw. 
Als hij zijn hart had kunnen volgen, had hij waar-
schijnlijk iets met electrotechniek gedaan. Naast zijn 
huis in de schuur knutselde hij als hobby met appara-
ten en motoren. Hij trouwde op 12 maart 1965 met 
Alie Pasop. Er werd in het huwelijk 1 zoon geboren, 
Henrie. In de rouwdienst stonden we in dankbare her-
innering stil bij zijn leven en bij de trouwtekst, "Ken 
hem in al uw wegen" (Spreuken). Aansluitend vond 
de teraardebestelling plaats te Markelo.   A.B .  
 
Op 30 september overleed Gerrit Hendrik Morsink in 
zijn kamer op de Wheehof in Goor op de leeftijd van 
77 jaar. Na zijn huwelijk met Dina Snellink in 1960 
kwam hij vanuit Deldenerbroek te wonen aan wat nu 
de Larenseweg 49 is. Hier zette hij de boerderij van 
haar ouders voort. Naast dit werk is hij ook melkrijder 
en vrachtwagenchauffeur geweest. In zijn vrije tijd 
toerde hij graag rond met zijn menwagen. Henk en 
Dina kregen drie kinderen, van wie de jongste op tien-
jarige leeftijd door een aanrijding om het leven kwam. 
Er volgden meer tegenslagen, zowel met zijn werk als 
in de familiekring. Tegelijk met het verlies van hun 
kleinzoon in 2010 kwam bij hem kanker aan het licht. 
Eind 2014 was zijn gezondheid zodanig verslechterd 
dat opname in een verpleeghuis nodig werd. Zijn 
vrouw verbleef toen al in Goor. In de contacten die ik 
met hem had toonde hij optimisme en levenslust, al is 
dat ook wel anders geweest. Door wat hem is over-
komen zag hij niet direct houvast in het geloof. Dank-
baarheid is uitgesproken voor de geboden hulp en 
aandacht uit de buurt. Mogen allen die steun ervaren, 
die nodig is nu zijn leven voorbij is. MD 
 
Op de gezegende leeftijd van 93 jaren overleed op 11 
oktober Dina Johanna Stokreef-Hargeerds, Kooidijk 
4c. Haar overlijden kwam na een lange periode van 
afnemende gezondheid en toenemende bedlegerig-
heid. Haar leven kenmerkte zich door een gelijkmati-
ge, rustige levenswijze. Zij werd aan de Leusmans-
weg in Markelo geboren. Later verhuisden haar ou-
ders naar de Veldweg. Op de boerderij deed zij, die 
geboren was met een heupafwijking, vooral huishou-
delijk werk. Zij was nog erg jong toen zij, middenin de 
oorlog in 1942, trouwde met Hendrik Jan Stokreef. In 
de navolgende jaren werden de kinderen Arent Jan 

mailto:martends@caiway.net
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en Jo geboren. In 1978 werd een nieuwe boerderij 
gebouwd aan de Kooidijk, waar zij zich opperbest 
voelde. In 2001 overleed haar man en twee jaar gele-
den liep zij, al hoogbejaard, bij een val hersenbe-
schadiging op die haar ernstig beperkte. De rouw-
dienst vond plaats op 16 oktober in de kring van 
naaste familie en buren. Aansluitend vond de teraar-
debestelling plaats te Markelo. "De Heer is mijn her-
der."                                         A.B.   
 

Kerkenraad 

In haar vergadering van 24 sept. 2015 heeft de ker-
kenraad de jaarrekening 2014 goedgekeurd en ken-
nis genomen van de meerjarenbegroting 2015 – 
2020. Deze stukken liggen van woensdag 4 nov tot 
en met 11 nov 2015 ter inzage op het kerkelijk bu-
reau. Ook de Plaatselijke Regelingen liggen dan ter 
inzage. Op 19 nov, tijdens de gemeenteavond, zullen 
wij de zorgelijke situatie rondom de exploitatie van de 
kerk met u bespreken. 
In de doopdienst op 15 november zal Wim Brons-
voort als nieuwe kerkrentmeester worden voorge-
steld aan de gemeente en de belofte van geheimhou-
ding doen van wat hem vertrouwelijk ter ore komt.  
 
In ons nieuwe beleidsplan, hebben wij als kerkenraad 
de hoofdlijnen voor de komende vier jaar uitgezet. 
Het plan bevat de visie waarmee wij de gemeente 
van dienst hopen te zijn op terreinen waar dat nodig 
is en om kerk te zijn midden in de samenleving. Een 
kerk, waar iedereen welkom is om zijn/haar verhaal te 
vertellen en waar men liefde en medeleven ontvangt; 
een gemeenschap van mensen met aandacht voor 
elkaar bij vreugde en verdriet, bij levensvragen, bij 
ziekte en bij overlijden. Vanuit die liefde proberen on-
ze predikant en onze pastorale medewerkers hun 
werk te doen. Maar we denken ook aan de eredienst 
op zondag, waarin de gemeente samenkomt om te 
luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en deze te 
verbinden met de tijd waarin wij leven. En we richten 
onze aandacht ook op nieuwe activiteiten, waarin 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals bv. concer-
ten of bijeenkomsten waar aandacht is rondom vra-
gen over persoonlijk welzijn, de betekenis van het le-
ven en lijden op wereldschaal.  
De diaconie heeft aandacht voor de nood in de we-
reld en biedt een helpende hand bij sociaal-
maatschappelijke problemen in de eigen directe om-
geving. Op die manier hopen wij er als kerk te zijn 
voor elkaar en voor de gemeenschap om ons heen. 
 

Kerkrentmeesters 
 
Acceptgiro verjaardagsfonds 

Zoals u weet krijgt elk gemeentelid vanaf zijn of haar 
21

e
 jaar een gelukwens vanuit de kerk.  

Om uw betrokkenheid te tonen bij de verjaardag van 
elk gemeentelid kunt u door bijgevoegde acceptgiro 
of via een bankopdracht een bedrag overmaken.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Diaconie 
                       
Bij de gezinsdienst van 8 november is de eindcollec-
te bestemd voor het bekostigen van de fruitbakjes 

die rondgebracht zullen worden. 
Op 15 november zal de diaconie de eindcollecte be-
stemmen voor Kika.  
KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor 
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het 
gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en 
strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van le-
ven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het 
geven van voorlichting. 
Op 29 november zal de diaconie de eindcollecte be-
stemmen voor diaconale middelen.  
Als 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. 
 
FRUITBAKJES  

Op 8 november hopen we de 
oogst/gezinsdienst te vieren. 
Na afloop van deze dienst zul-
len er fruitbakjes gebracht 
worden naar gemeenteleden. 
Het is een gebaar van verbon-
denheid met de gemeentele-
den van 80 jaar en ouder, zie-
ken en gehandicapten. 

 
INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK  
De diaconie houdt ook dit jaar weer een inzamelings-
actie voor de Voedselbank Oost Nederland. We ge-
ven dan uiting aan onze dankbaarheid voor onze rijk-
dom en welvaart. Er zijn mensen in onze omgeving 
die hier onvoldoende in meedelen. Die mensen die 
dat nodig hebben kunnen terecht bij de Voedselbank 
voor steun. De diaconie roept iedereen op om deze 
mensen te helpen. Allerlei houdbare producten, 
waarvan de houdbaarheidsdatum niet binnen een 
week is verlopen, zijn welkom.  
 

 
 
Wat U wilt geven,kunt U brengen op:  
- donderdag 5 nov. van 10-12 uur in de Martinushof,  
- zaterdag 7 nov. van 10-14 uur in de Martinushof  
- zondag 8 nov. voor de dienst in de Martinuskerk. 
Ook kunt U gespaarde Douwe Egberts spaarpunten 
geven als ondersteuning van de Voedselbank. 
De eerste 15.000 punten hebben we al binnen. 
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VOEDSELBANK-SPEELGOEDACTIE 

In december zorgt de Voedselbank 
Midden-Twente niet alleen voor 
voeding, maar ook voor cadeautjes 
voor gezinnen met kinderen op 5 
december. Wij willen ons ook hier 
graag voor inzetten, maar kunnen 
dit niet zonder U! Hebt u thuis 
speelgoed, dat niet meer gebruikt 

wordt en er nog ’zo goed als nieuw’ uitziet, zodat u 
het uw eigen (klein)kinderen nog zou willen geven, 
dan is dit zeer welkom. Dit kan ingeleverd worden op 
dezelfde tijden als hierboven vermeld. 
 

Protestantse Vrouwen Dienst 
 
De ledenvergadering is weer geweest. Ondanks de 
herfstvakantie was de zaal toch redelijk gevuld met 
dames van de Prot. Vr. Dienst. Als gasten hadden we 
deze avond de heren Gijs van Randwijk en Arnold 
Groothuis. Zij kwamen vertellen over hun hulp aan 
kansarmen in Sri Lanka. Wat kunnen een paar men-
sen toch veel verandering brengen door aandacht, 
contact en geldwerving.  
Door de beelden die zij lieten zien, kwam het dage-
lijkse leven van dáár nog dichterbij.  
Met, in verhouding, weinig geld heeft men er grote 
verbeteringen aan kunnen brengen.  
Zó hebben we kunnen zien, dat Stichting Theo de Wit 
goed werk doet.  
We zijn blij deze heren, inwoners van Markelo, als 
gast gehad te hebben.  
Deze avond werd besloten met woorden van Phil 
Bosmans : 
Verlies nooit de moed! Verzoen je nooit met de 
nacht! 
Wat er ook gebeurt en wat je overkomt, God heeft 
je lief! 
  Joke Doornhein-Vastenburg 
 

Jeugd en Jongerenwerk 

JEUGDCLUB 

Vind jij het ook leuk om 
samen met andere 
kinderen te knutselen? 
Kom dan op donderdag 
26 november 2015 ’s 
avonds om half zeven  
naar de Martinushof 
(gebouw naast de kerk.)  

De leidsters Jolanda van den Noort en Herma 
Bonenkamp  hebben voor die avond weer een leuk 
knutselwerkje bedacht. Het duurt tot half acht. 
De kosten bedragen: € 1,00 per kind. Opgave vooraf 
is niet nodig. 
Neem je vriendje of vriendinnetje ook mee ! 
Tijdens de laatste knutselavond (donderdag 29 
oktober) hebben we een herfstplateau gemaakt. 
Kijk ook eens  op de website www.pkn-markelo.nl  bij 
activiteiten/Jeugdwerk/Jeugdclubs. 

Groetjes en tot ziens. Jolanda en Herma.  
 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL  

 
Oogst-gezinsdienst 

Elk jaar is de Zondagsschool in de 
kerk aanwezig tijdens de oogst-
dienst.  
Dit jaar is deze speciale dienst op 
zondag 8 november. Tijdens de 
dienst zullen de kinderen een leuk 

intermezzo verzorgen waarvoor ze al flink aan het oe-
fenen zijn.  
Na afloop van de dienst helpen de Zondagsschool-
kinderen mee met het rondbrengen van de bakjes 
fruit naar de ouderen en zieken binnen onze gemeen-
te.  
Indien er ouders zijn die mee willen rijden dan kunnen 
zij zich aanmelden bij de leiding.  
 
Kerstfeest 

Noteer alvast in de agenda of op de kalender : 
  

zaterdag 19 december 
kinderkerstfeest 

 
Meer informatie volgt in het kerkblad van december.  

 
Leiding Zondagsschool 

 

Algemeen 
 

HERVORMDE VROUWENVERENIGING MARKELO 

  
UITNODIGING 
    JUBILEUM   

CONCERT  
     H.V.V.  MARKELO 
 
 

 
BESTE DAMES 
Ter gelegenheid van ons 70 jarig jubileum hebben 
wij een concert geregeld met de Urker Mans 
Formatie op woensdag 25 november a.s. in de 
MARTINUSKERK .  
 

 
De tenoren en bassen van de Urker Mans Formatie 
hebben een jarenlange ervaring op zanggebied en 
beschikken over een schitterend , stoer stemgeluid. 

http://www.pkn-markelo.nl/
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De zangers treden op in de traditionele Urker dracht.  
De basis van hun zang ligt op Urk. 
Stoere zang over de storm en de zee en gevoelvolle 
liederen vol vertrouwen staan altijd op het program-
ma.  
Ook zullen de zangers een uitgebreid repertoire 
brengen van klassiekers, spirituals en populaire wer-
ken. 
 
Het concert is toegankelijk voor alle belangstel-
lenden.   Aanvang 20.00 uur. 
Onze leden kunnen 1 kaartje met korting kopen op 
donderdag 19 november van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Martinushof voor € 5.  
U kunt meer kaartjes kopen voor € 10 per persoon. 
DE LEDENKORTING GELDT ALLEEN IN DE 
VOORVERKOOP EN NIET IN DE KERK. 
DE ENTREE PRIJS IN DE KERK IS € 10.00 P.P. 
WIJ HOPEN OP EEN VOLLE KERK OP 25 NOVEM-
BER. 

BESTUUR H.V.V. 
 
OUDERENMIDDAG ANHOLTSKAMP 

Op donderdag 26 november a.s. nodigt de Hervorm-
de Vrouwenvereniging alle ouderen van Markelo uit 
voor een gezellige middag in de Koekoekszaal van de 
Anholtskamp. 
Wij beginnen om 14.00 uur. 
Bertus en Rikie Groot Wesseldijk hebben wij uitgeno-
digd. Zij zingen samen liedjes, spelen harmonica en 
vertellen verhalen en gedichtjes. 
Het meeste in dialect. 
Het belooft een gezellige middag te worden. 
U bent allen van harte welkom. 
Heeft u geen vervoer en wilt u toch graag komen, bel 
dan naar mw. Leidy ter Haar. telefoon 0547 361733. 
 

 

 nov 2015  

zondag 1 november Psalm 119:145-152 

maandag 2 november Numeri 3:1-16 

dinsdag 3 november Numeri 3:17-32 

woensdag 4 november Numeri 3:33-51 

donderdag 5 november Numeri 4:1-20 

vrijdag 6 november Numeri 4:21-33 

zaterdag 7 november Numeri 4:34-49 

zondag 8 november Psalm 146 

maandag 9 november Numeri 5:1-10 

dinsdag 10 november Numeri 5:11-31 

woensdag 11 november Psalm 119:153-160 

donderdag 12 november Marcus 12:13-17 

vrijdag 13 november Marcus 12:18-27 

zaterdag 14 november Marcus 12:28-34 

zondag 15 november Marcus 12:35-44 

maandag 16 november Jozua 23:1-16 

dinsdag 17 november Jozua 24:1-13 

woensdag 18 november Jozua 24:14-28 

donderdag 19 november Jozua 24:29-33 

vrijdag 20 november Psalm 119:161-168 

zaterdag 21 november Sefanja 1:1-13 

zondag 22 november Sefanja 1:14-2:3 

maandag 23 november Sefanja 2:4-15 

dinsdag 24 november Sefanja 3:1-8 

woensdag 25 november Sefanja 3:9-20 

donderdag 26 november Marcus 13:1-13 

vrijdag 27 november Marcus 13:14-27 

zaterdag 28 november Marcus 13:28-37 

zondag 29 november Lucas 1:1-25 

maandag 30 november Lucas 1:1-25 

 dec 2015  

dinsdag 1 december Psalm 50:1-15 

woensdag 2 december Psalm 50:16-23 

donderdag 3 december Numeri 6:1-12 

vrijdag 4 december Numeri 6:13-21 

zaterdag 5 december Psalm 119:169-176 

zondag 6 december Lucas 1:39-56 

maandag 7 december Lucas 1:57-66 

dinsdag 8 december Lucas 1:67-80 

woensdag 9 december Psalm 28 

 
30+ Café, daar ben je happig op! 
Krijg jij de smaak te pakken? Hartige hapjes voor een 
pittig gezelschap. Maak ze zelf of test het resultaat. 
Kom langs en geniet ervan!  
Vriend(in), buur, neef of collega? Prik gerust een 
vorkje mee. 
datum: do.12 november vanaf 20:30  
plaats: Martinushof Kerkplein 41  
kosten: €3,- pp  
info: 30plus_cafe@online.nl  
contact: Baukje, Jeroen en Teuni 
 
BROOK DUO 12 DECEMBER IN MARTINUSKERK 
Op zaterdagmiddag 12 december, aanvang 15.30 uur 
en zaterdagavond 12 december aanvang 20.00 uur 
treedt in de Martinuskerk het Brook Duo op met het 
kerstverhaal ‘Storm op Kas-oamd’.  
Dit nieuwe verhaal zal ongeveer één uur en vijftig mi-
nuten duren. Er is geen pauze. Na afloop is er koffie 
en glühwein, om nog even gezellig met elkaar na te 
praten. Ook is een bundel van drie winterse voorstel-
lingen te koop, geschreven door Gert Jan Oplaat.  
Dit jaar zullen wij voor het eerst kaarten gaan verko-
pen voor deze voorstellingen, zodat wij een overzicht 
hebben hoeveel mensen ’s middags en ’s avonds 
komen. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de Martinus-
hof, Kerkplein 41.  
Elke donderdagmorgen ( 09.00 – 12.30 uur) en don-
derdagavond ( 19.00 – 21.00 uur) vanaf donderdag 5 
november tot en met donderdag 10 december. De 
kosten van de kaarten zijn EUR 6,50 per stuk. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn om bij de Martinushof 
langs te gaan, dan kunt u kaarten reserveren via de 
e-mail: w.woestenenk@planet.nl. Om teleurstelling te 
voorkomen, verzoeken wij u de kaarten op tijd te ha-
len. 

mailto:30plus_cafe@online.nl
mailto:w.woestenenk@planet.nl
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BOEKEN   
De opbrengst van de boeken tijdens de Fancy Fair in 
september heeft het mooie bedrag van € 547.90 op-
gebracht. En het mooie is dat mensen soms net dat 
ene boek aantreffen, waar ze al zo lang naar op zoek 
zijn.E r is altijd vraag naar boeken over Markelo, dus 
mocht u iets hebben liggen, wilt u dan eens aan ons 
denken? 
 De eerstvolgende verkoop is donderdag 5 november, 
daarna 3 december.                

De boekencommissie 
     

 
 
Gezellig……… 
Er hebben ongeveer 35 mensen gehoor gegeven aan 
de uitnodiging van ZWO om de inspiratieavond van 
12 oktober te bezoeken en het was gewoon een ge-
zellige drukte. 
 
Dat woord ‘’gezellig’’ valt niet vaak op kerkelijke ver-
gaderingen, maar deze avond waren er velen van ver 
gekomen om te praten, te zingen en te bidden voor 
onze kerken. 
 
Het geeft je weer moed en kracht om ondanks alle 
negatieve berichten samen christen te willen zijn. 
Jammer dat er vanuit Markelo niet zoveel waren. 

 
Ook tijdens de maaltijd van 15 okto-
ber viel het woord “gezellig”. En wat 
waren de stamppotten lekker. 
Vraag het de 27 aanwezigen maar. 
Fijn dat we op deze manier kerk 
konden zijn en dat we zorgboerderij 
Alldrik konden laten merken dat hun 
hulp aan de medemens door de kerk 
zeer gewaardeerd wordt.  

De afgelopen collecte voor Alldrik en de netto op-
brengst van de stamppotmaaltijd was samen ruim 
€400!  

 
Misschien gaan we nu ook vaker gezellig samen naar 
de kerk? 
 

 
 

                     
          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. 
 
     
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 
 

 
ZALENVERHUUR 

 
 Waar? Martinushof 
Voor al uw vergaderingen/ bijeenkomsten/ 
                       workshops 
Aantal 5 tot 150 personen 
Info  Jeroen Noltus      tel. 363890 
Email:           martinushof@pkn-markelo.nl 

 

Missionair Oogpunt: Wat hebben 
jonge mensen nodig 

Deze vraag is gesteld aan een grote 
groep jeugdwerkers uit allerlei ker-
ken en bewegingen. Het antwoord 
was glashelder. Ze hebben geen 
behoefte aan nieuwe, flitsende 

programma’s of materiaal. Andere muziek in de kerk: best 
belangrijk, maar niet wezenlijk. 
De grootste behoefte ligt bij: mensen. Jeugdwerkers, ge-
meenteleden, predikanten die oprecht geïnteresseerd zijn 
in wat jongeren bezig houdt én die in staat zijn hun geloof 
met hen te delen. Dat wil zeggen: geen mensen die op alle 
vragen een antwoord hebben, maar óók geen mensen die 
zelf niet (meer) weten wat ze geloven en waarom. Men-
sen, die iets te melden hebben en dat laten zien met hun 
leven. 
Dat betekent ook iets voor je manier van werken in het 
jeugdwerk. Het gaat niet primair om activiteiten organise-
ren, maar om relaties. En geldt dat niet overal? In alle ker-
kenwerk? Voor je het weet verliezen we ons in activiteiten 
en vergaderingen (die klacht hoor je ook van kerken-
raadsleden). Terwijl het uiteindelijk gaat om mensen, om 
relaties, binnen en ook buiten de kerk. Dat geeft enerzijds 
ruimte: we hoeven niet per se van alles te organiseren, 
nóg meer te doen. Anderzijds vergt het ook wat: kwets-

mailto:martinushof@pkn-markelo.nl
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baarheid, eerlijk zijn over jezelf, je geloof, je inspiratie en 
je vragen én je antwoorden. 
Jongeren vragen om antwoorden, terwijl ze ook wel be-
grijpen dat je niet op alle vragen een antwoord hebt.  
Durven we? Lees meer op: jop.nl/materialen/vieren-en-
ontmoeten/jop-coach-live-2015. 
 
>Bron: ds. Nynke Dijkstra-Algra, beleidsmedewerker Missionair 
Werk op www.protestantsekerk.nl/actueel, missionair oogpunt d.d. 
28 september 2015 

 

Pastoraat is tijd nemen voor elkaar 
Tijd nemen voor elkaar is in onze jachtige tijd niet vanzelf-
sprekend. Vaak luisteren we maar half, waardoor er din-
gen misgaan. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat 
om goed luisteren en omzien naar elkaar. Het pastoraat is 
een van de manieren waarop we dat vorm geven. We 
hebben aandacht voor ouderen en zieken in onze wijk, 
voor mensen in een moeilijke situatie zoals echtscheiding 
of werkloosheid. In een tijd waarin minder mensen in de 
kerk komen, vindt het pastoraat steeds meer buiten het 
kerkgebouw plaats. Dat vraagt om nieuwe benaderingen, 
nieuwe vormen. De collecte op 6 december is bestemd 
voor handreikingen en cursussen waardoor pastoraal wer-
kers kennismaken met nieuwe vormen van pastoraat en 
erin getraind worden. Van harte aanbevolen.  
 
Kerst is het geboortefeest van Jezus Christus. 

Jezus werd geboren in Bethle-
hem, in een stal. Engelen kondi-
gen zijn geboorte aan bij de her-
ders in het veld. Een ster wijst de 
weg aan ‘wijzen uit het Oosten’ 
die Hem eer komen bewijzen.  

Dit kind is niet zomaar een kind, Hij is de Zoon van God. In 
Jezus komt God zelf naar deze aarde. Dat geeft hoop. God 
is niet een God ver weg. ‘God werd mens’. Dat is in drie 
woorden wat de kerk viert met Kerst. 
Ook dit jaar biedt de Protestantse Kerk materialen en 
ideeën die gemeenten kunnen inspireren om Advent en 
Kerst op hun eigen manier vorm te geven: adventskalen-
der, kerstkrant, en symbolische bloemschikkingen voor de 
adventsperiode. 

 

‘Café Doodgewoon’, inloopavond in Hengelo 
 
Op woensdagavond 18 november a.s. organiseert 
het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente voor 
ongeneeslijk zieken en hun naasten een inloopavond 
in Hengelo.  
Dit onder de naam Café Doodgewoon.  
Het thema van deze avond is: ‘Ondersteuning in de 
palliatieve fase door de huisarts en het palliatief 
team van het ziekenhuis’  

 

Wat kan uw huisarts voor u betekenen?  
Wanneer en hoe gaat u het gesprek met uw huisarts 
aan over uw wensen en zorgen?  
Welke rol heeft het palliatief team van het ziekenhuis 
en hoe kunnen zij u ondersteunen?  
Mw. B. Heslinga, huisarts met specialisatie palliatieve 
zorg, gaat hierover deze avond met u in gesprek. 
In het Café Doodgewoon staan de ontmoeting en het 
contact met lotgenoten centraal. 
 
Café Doodgewoon op 18 november a.s. vindt plaats 
in het Het Nije Huis, Beursstraat 9 te Hengelo. 
Aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur). 

De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet 
nodig. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met: 
Bernadette Nijhuis, 0634 35 66 13 
 b.nijhuis@carintreggeland.nl  
Marie-Josée Eenkhoorn, 06 343 58 100  
 hengelo-borne@leendertvriel.nl 
 

 

 
Protestantse gemeente Markelo  
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
 
Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709 
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439 
Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609 
Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652 
Het volgende nummer verschijnt op 7 december 2015.  
Inleveren kopij vóór donderdag 26 november 2015. 
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl 
 
Kerkenraad: 
Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk 
             Email: w.woestenenk@planet.nl  
             Larenseweg 12 tel. 362406  
Scriba:  Dhr. B. Hemeltjen  
             Email: scriba@pkn-markelo.nl 
             Oude Rijssenseweg 16 tel. 363020 
Koster:  Jeroen Noltus, tel. 363890  
             Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
Voorganger: 
Ds. M. Dijkstra,           Tolweg 3 tel. 361238 
 
Kerkelijk bureau:  
Adres: Kerkplein 41,  tel. 0547-361242 
E-mail:   kerkburo-markelo@hetnet.nl 
Openingstijden:  
Maandag van 10 -12 uur 
Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.) 
Woensdag en vrijdag van 10-12 uur 
Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.) 
 
College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327 

 

mailto:b.nijhuis@carintreggeland.nl
mailto:hengelo-borne@leendertvriel.nl

