93e jaargang, nr. 798 juli-aug 2016

Markelo’s Kerkblad
Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo
MARTINUSKERK

Internet: www.pkn-markelo.nl

ZEVEN DAGEN ZULT GIJ ARBEIDEN
Wie met de tijd mee wil gaan, past zich aan. Maar tot
hoever zul je gaan? Er is behoefte om op alle dagen
van de week te kunnen winkelen. De overheid komt
aan deze behoefte tegemoet door de openingstijden
te verruimen. In toeristische plaatsen mogen zaken
op zondag open. Alles ten dienste van de recreant.
Wie hier niet aan meedoet, loopt de kans klandizie te
verliezen en dus inkomsten. Vanuit de gedachte van
dienstbaarheid is deze opstelling te verdedigen, maar
er hangt wel een prijskaartje aan. Er zal personeel
aanwezig moeten zijn om de klant te bedienen. Dat
schept verplichtingen. Er zijn kosten aan verbonden.
Of de opbrengsten uiteindelijk opwegen tegen die
kosten, weet je van tevoren niet. Maar wie bij wil blijven als bedrijf, zal een klant tevreden willen houden
en inspelen op diens wensen. Online is het bij de
meeste bedrijven toch al mogelijk om op elk uur van
de dag of week bestellingen te doen. Geprogrammeerde antwoorden kunnen je midden in de nacht
per email bereiken. Wat een gemak! Leve de 24uurseconomie!

andere dagen. Op zes dagen zul je werken, maar op
de zevende dag mag je rusten van je werk. In het Jodendom is die rustdag de zaterdag gebleven. Bij
christenen is dit verschoven naar de zondag als dag
waarop Jezus Christus opstond uit de dood. Op welke
dag je het doet, maakt geen wezenlijk verschil als je
insteek blijft om dit gebod in ere te houden. Nu kiezen
islamitische voetballers er tijdens het EK voor om de
verplichtingen van de ramadan, de vastenmaand, op
te schorten naar een andere periode. Want hoe kun
je nu topprestaties verwachten, wanneer je de benodigde voeding onvoldoende binnenkrijgt?
Johannes de Heer koos er uit principe voor om de zaterdag aan te houden als vrije dag, toen hij in een
muziekzaak werkte in Rotterdam. Hij wilde zich strikt
houden aan de Bijbelse richtlijnen, ook al was hij
christen. Het leverde wel een wonderlijk verhaal op
van een winkel, die op een zaterdag tijdens een overstroming droog bleef, ook al stond het pand beneden
N.A.P. en had het water zo onder de drempel door
naar binnen kunnen gaan.
Laat je dit soort opvattingen over een vrije dag los,
dan zou je ook het zesde gebod aan kunnen passen.
Dan kan er nu staan: ‘Zeven dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten…’ (vgl. Exodus 20: 9)
Wat maakt het nog uit, als je je werk maar doet uit
liefde voor de medemens en daarmee God eert. Liet
ook Jezus niet toe dat zijn leerlingen op de heilige
sabbatdag aren plukten? Je leeft niet om te werken,
maar werkt om te leven.

In de jaren dat ik in
Stavoren predikant was,
heeft de kerk daar
meegedaan aan een
landelijke handtekeningenactie tegen deze
trend. Nu verneem ik
weinig van dergelijke
acties. Het blijft vrij stil.
Kerken hebben het druk
om zelf het hoofd boven
water te houden. Om
aan klantenbinding te
doen, hoorde ik in Markelo wel de suggestie
om kerkgangers korting
te geven voor winkelen bij een supermarkt. Dan woon
je eerst een kerkdienst bij en loop je vervolgens naar
de winkel om boodschappen te halen. Net zoals je
een spaarkaart hebt om punten te verzamelen, zou je
in de kerk met een stempelkaart kunnen werken. Tien
kerkdiensten leveren bijvoorbeeld 10% korting op een
aantal artikelen op.

Vervolg op blz. 2.

Openluchtdienst
Kösters koele 17 juli 10.00 uur
met Gospelgroep ‘Promises’
‘ORANJE IN DE KERK`
OPEN KERK dagen
Elke donderdagmorgen
van 14 juli t/m 18 augustus

Is het dan niet consequent om ook de leefregels erop
aan te passen? Wie de tien geboden kent, weet van
het gebod om de sabbatdag te heiligen. Dat houdt in
dat je één dag in de week hebt, die anders is dan de
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Zondag 24 juli Martinuskerk 2e recr. zondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / St. ter Wille

ZEVEN DAGEN ZULT GIJ ARBEIDEN
Vervolg van blz.1
In een periode dat een vrije zondag nog niet bestond
hebben christenen het zesde gebod ook zodanig uitgelegd, dat ze wel door bleven werken, maar dan in
de avond samenkwamen om hun eredienst te houden. De rust werd toen geïnterpreteerd als de rust,
die in Jezus is verkregen, het heil in Christus.

Vrijdag 29 juli Anholtskamp – zangavond
18.45 uur ds. R. Vedders-Dekker
Collecte: Diaconie
Zondag 31 juli Martinuskerk 3e recr. zondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Algemeen kerkenwerk

Maar
hoeveel
vrijheid en genot
geeft een loslaten van een
aparte dag als
rustdag nu werkelijk? Is het
niet een verademing dat er
minstens
één
dag in de week is, waarop een verplichting om te
werken even niet aanwezig is, uitgezonderd werkzaamheden die nu eenmaal niet kunnen wachten? In
het Jodendom wordt op de zaterdag ruimte gemaakt
voor familiebezoek. Dat is nog wat anders dan shoppen op zondag, al is het in de praktijk natuurlijk te
combineren. In Exodus 23: 12 en 31: 17 wordt het op
adem komen expliciet als argument genoemd voor
zo’n rustdag. Op één dag draait het even niet om
werk, is er geen moeten, geen druk. Dan kun je herstellen van inspanningen, recreëren. Maar er wordt
wel verwacht dat je de antenne dan ook richt op de
Ene, die zijn Adem geeft, de Ruach, de bezielende
Geest. Eén dag om moed te putten en kracht, en
dank uit te spreken in een lied of gebed, in verbondenheid met medegelovigen. Al gaat dat eigenlijk een
hele week door, net als ademhalen.

Zondag 7 aug Martinuskerk 4e recr. zondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Noodfonds
Zondag 14 aug Martinuskerk 5e recr. zondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Kerk in Actie ‘Egypte’
Zondag 21 aug Martinuskerk 6e recr. zondag
10.00 uur ds. H. Gijsen uit Holten
Eindcollecte: CvK / Vernieuwing Liturg. centrum
Vrijdag 26 aug Anholtskamp – Zangavond
18.45 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie
Zondag 28 aug Martinuskerk – Themadienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkradio
Zondag 4 sept Martinuskerk - Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Ronald Mc Donald
Zondag 11 sept Martinuskerk
10.00 uur dhr. R. Nijhuis uit Rijssen
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds
BIJ DE DIENSTEN
Kösters koele dienst:
Op zondag 17 juli is er weer de jaarlijkse themadienst
in de Kösterskoele, de dienst heeft dit keer het thema
“Dank U voor muziek”. De voorganger deze ochtend is Mevr. Dini Beuving-Dannenberg en Gospelgroep Promises gaat voor ons en samen met ons
zingen. Het belooft een dienst te worden met veel
muziek die begint om 10.00 uur en na afloop is er,
zoals dit al jaren gebruikelijk is, koffie en arretjescake.
We heten u allen van harte welkom.
Bij slecht weer verplaatsen we de dienst naar de Martinuskerk, dit zal dan via de websites pkn-markelo.nl
en maarkelsnieuws.nl bekend worden gemaakt
Ook in deze dienst zal een presentatie gegeven worden door iemand van de werkgroep ‘Laorne for Armenia’ (vert. Laren voor Armenië).
De collecte in deze dienst is bestemd voor deze
werkgroep, die in augustus met 10 jongeren afreizen
naar Armenië om daar vrijwilligerswerk te doen voor
de kleine stichting “Little Bridge”.
Meer informatie vindt u op: www.laorneforarmenia.nl.

Naast deze afwegingen over een strikte of vrijere naleving van een oude regel is er nog een ander punt.
Zit achter een vrijere omgang met Bijbelse regels
soms een signaal dat mensen God zélf meer loslaten? Dan onthult het pleiten voor ruimere opvattingen
eerder de eigen behoefte aan meer vrijheid dan de
wens tot aanpassing aan de wereld van vandaag.
Wat je dan verliest, zie je pas als je gelooft.
Een goede recreatie en bezinning toegewenst in deze
maanden van ontspanning! MD

Kerkdiensten
Zondag 3 juli Martinuskerk
10.00 uur ds. G. v d Velde uit Silvolde
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Zondag 10 juli Martinuskerk H. Avondmaal(lopend)
10.00 uur ds. H.G. Teeuwen uit Borculo
Eindcollecte: Diaconie
Zondag 17 juli Openluchtdienst in Kösters Koele
met Gospelgroep ‘Promises’
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: ‘Laorne for Armenia’

Bevestiging: Nu er geen bezwaren zijn ingebracht tegen de verkiezing van Bert Hoogendam van de
Brandveenweg 4 tot diaken willen we hem in dit ambt
bevestigen op zondag 31 juli. Bij die gelegenheid zijn
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ook twee pastorale medewerkers te presenteren, die
zich bereid hebben verklaard om in een deel van de
gemeente bezoekwerk te doen. Dat zijn Hetty
Brands - van der Sluis van de Fokkerstraat 24 en
Gerda Borghuis - Wolthuis van de Tolweg 25.
Jan Wessels heeft te kennen gegeven te stoppen met
zijn werk als pastorale medewerker. Ook voor Josje
Zweers zit haar termijn als ouderling erop.

die op de basisschool zitten zijn welkom! Tot september heeft de Zondagsschool net als alle scholen vakantie maar je blijft elke zondag welkom in de kindernevendienst in de kerk, want kerkvakantie kennen we
niet.
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
genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van
harte welkom aan de koffietafel!

Gastvoorgangers: Op zondag 21 augustus is ds. Harry Gijsen uit Holten de voorganger. Terwijl hij daar
sinds mei 2001 verbonden is aan de hervormde gemeente, is dit pas de eerste keer. Toch zullen sommigen hem wel eens hebben beluisterd bij een uitvaartdienst of op een zondag bij een uitstapje naar
deze buurgemeente.

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

Recreatiezondagen: Vanaf de Koeledienst op 17 juli
tot en met zondag 21 augustus is er na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gesprek bij een kop koffie
of thee. In diezelfde periode is de Martinuskerk op
donderdagmorgen te bezichtigen. In de kerk is een
expositie ingericht over de band van het Oranjehuis
met onze regio. De naam recreatiezondagen heeft te
maken met de zomervakantie als tijd van recreatie.

WIJ GEDENKEN
Na een ziekbed van enkele dagen overleed op 15 juni
op haar kamer in de Stoevelaar,
Gerhardina Beldman - Aanstoot in de leeftijd van 83
jaar.
Gerda is op 1 april 1933 geboren aan de Larenseweg
in het Markelosebroek bij de Schipbeek.
Ze groeide op in een bakkersgezin met 6 kinderen.
Gerda trouwde met Jan Willem Beldman. Ze kregen
een dochter en een zoon en woonden aan de Tolweg
in Markelo.
Gerda was nog maar 47 jaar toen ze weduwe werd.
Ondanks het grote verdriet om haar overleden man,
is ze doorgegaan met haar eigen leven. Ze was actief
in het vrijwilligerswerk. Gerda hield van muziek en
kon prachtig accordeon en orgel spelen. Vele jaren
was ze muzikaal begeleidster van het Huisvrouwenorkest. Ze hield van zingen en deed dit zolang ze kon
in het Markelose Kerkkoor.
Haar kinderen, klein en achterkinderen zijn dankbaar
voor de manier waarop Gerda in het leven heeft gestaan, om wat ze heeft gegeven aan liefde en warmte
en hoe betrokken ze was bij allen die haar dierbaar
waren.
De rouwdienst vond plaats op 20 juni in het uitvaartcentrum, zoon Gerrit deelde met ons de door Gerda
zelf geschreven “Jeugdbiografie” en de kleinkinderen
haalden mooie herinneringen op aan hun oma.
Erop vertrouwend dat Gerda in Gods liefde geborgen
is, hebben we haar bij haar man Jan Willem, op de
begraafplaats ter ruste gelegd.

Doopdienst: Op 4 september staat een doopdienst
gepland. Wie een kind wil laten dopen, wordt gevraagd om met mij contact op te nemen. Dan maken
we een afspraak om de dienst van tevoren door te
nemen. MD
Zangdiensten Anholtskamp.
Ook in de vakantietijd gaan deze diensten van zingen, bidden en luisteren gewoon door.
Op vrijdag 29 juli zal ds. Rienke Vedders-Dekker
hierin voorgaan en mevr. Dini Beuving-Dannenberg
zal de zangdienst van 26 augustus leiden.
Het is goed, dat er vanuit de kerk 1x per maand in de
Anholtskamp gelegenheid wordt gegeven om elkaar
te ontmoeten in een korte dienst.
In de pauze, onder het genot van een kopje koffie/
thee, wordt er weer veel bijgepraat, worden contacten
gelegd of onderhouden.
Nog niet eerder geweest? Iedereen is van harte welkom! Geen drempels in Anholtskamp!
Aanvang: 18.45 uur tot ongeveer 20.00 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben…. mevr. Jenny Wibbelink zorgt hier voor, tel. 361908.
KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de
consistoriekamer. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12
jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!
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?

Gerda Vedders - Vasters

AFSCHEID EN WELKOM
Op de bijeenkomst van mei is door Annelies Wessels
bekendgemaakt dat haar man Jan stopt met zijn
werkzaamheden als pastoraal medewerker. Hij kwam
bij gemeenteleden aan de Hochtweg 5-7, 4-10 en de
Winterkamperweg. We danken hem voor de jaren van
geboden zorg. Sommigen missen zijn bezoekjes nu
al. We zijn blij met de aanvulling van twee nieuwe
vrijwilligers Gerda Borghuis en Hetty Brands.

ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd is er in de Martinushof de Zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen
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We verwelkomen hen in de dienst van 31 juli. Zoals
het er nu naar uitziet, neemt Gerda de zorg op zich
van de gemeenteleden aan de Noordachtereschweg,
inclusief het appartementencomplex. En gaat Hetty
aan de slag in de Lammertinkweg, de Tolweg vanaf
27 oneven zijde en 34 even zijde en de Wiemerinkweg.

te maken. Tijdens Kleurrijk in de Hof is dit mogelijk. U
komt toch ook?
Proef, eet en doe mee met de verschillende activiteiten
Bent u benieuwd hoe een Tabouleh salade of Eritrese
pannenkoek smaakt? Of wilt u van de Hollandse soep
proeven? En vindt u het leuk te helpen met de bereiding van de diverse gerechten? Dit kan allemaal tijdens Kleurrijk in de Hof. Behalve proeven en eten is
er die dag volop muziek en dans en zijn er diverse
spelen en activiteiten. Allemaal aangeboden door
verenigingen, stichtingen of organisaties uit de Hof.
Zo zal Jeugdcircus Caroly haar acts laten zien waaraan deelgenomen kan worden en kunnen kinderen
geschminkt worden door De Hofschminkers. Daarnaast bieden diverse andere organisaties activiteiten
aan zoals, onder meer, De Wereldwinkel, Wijkvoorziening 't Doesgoor, Muziekschool Hof van Twente en
de Schaapskudde Hof van Twente.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters, telnr 06-51029818
WIJ GEDENKEN
Op 30 mei overleed Arend Jan Bussink van boerderij
De Schriever in het ziekenhuis te Deventer. In het besef dat hij heen zou gaan, kon hij afscheid nemen van
zijn geliefden. Hij is 87 jaar geworden. Arend Jan is
geboren aan de Slagendijk 1 en kwam als twintiger bij
een kinderloze oom en tante in Dijkerhoek, waar hij
ook na zijn trouwen met Hanna Meengs bleef wonen.
Toen ze de boerderij wilden vergroten, zijn ze in 1981
naar de Slagendijk 1a getrokken. Voordat zijn begrafenis plaatsvond schetste de oudste zoon in de uitvaartdienst hoe verknocht Arend Jan was aan het leven op de boerderij. Het speet hem dan ook zeer dat
hij sinds een hersenbloeding in 2013 niet meer actief
mee kon helpen, ook al had de jongste zoon de leiding over het bedrijf intussen overgenomen. Arend
Jan voelde zich erg verantwoordelijk voor het vee en
hield van de natuur om hem heen. Vakantie houden
was amper aan de orde. Meestal bleef een uitstapje
beperkt tot een dagtocht. Hij stond positief in het leven en had gevoel voor humor. Zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind verliezen in hem een
lieve man, zorgzame vader en vrolijke opa en opi. MD

Jeugd en Jongerenwerk
Jeugdclub/ Knutselclub
De laatste knutselclub voor de zomervakantie was op 30
juni.
Er is dit keer gewerkt met een hamer en spijkers.
Benieuwd wat het is geworden ?
De foto´s worden binnenkort op de website www.pknmarkelo.nl gezet.
Eind september starten we weer.
Info zie bovengenoemde website en Maarkelsnieuws.
Groeten van de
leidsters:
Jolanda van
den Noort en
Herma
Bonenkamp.

AFSCHEID EN WELKOM
Tot en met juni is Josje Zweers aangebleven als ouderling in onze gemeente. Vanaf die tijd gaat ze wel
door als pastorale medewerkster en blijft zo betrokken op het wel en wee in die buurt, waar zij nu ook al
de zorg over heeft: Goorseweg 6-32, Kloppertstraat
en Pr. Beatrixstraat. We willen haar bedanken voor
haar inbreng. Henk Bolink verwelkomen we als nieuwe ouderling in het pastorale team. MD

Algemeen

Diaconie

Kort? verslag van de Classicale vergadering op
25 mei 2016.
De Classicale Vergadering op 25 mei j.l. is dit keer in
de Molenaarshof te Diepenheim. Begonnen wordt
met de liturgische opening in de naastgelegen Johanneskerk, door de preses ds. G.J.A. Veening.
De plaatselijke predikant, ds. A. Braakman, geeft een
presentatie van de ontvangende gemeente Diepenheim. Hij geeft de historie van de gemeente weer in
relatie tot de adel die destijds rondom Diepenheim
woonde. Ds. Braakman, die voor 50% verbonden is
aan de gemeente, schetst de grote variëteit en diver-

KLEURRIJK IN DE HOF
Zaterdag 9 juli 10.00 – 16.00 uur
Locatie: in en rondom het gemeentehuis in Goor
Wat is ‘Kleurrijk in de Hof’?
Kleurrijk in de Hof is een evenement voor alle inwoners uit de Hof waarbij ontmoeting tussen de verschillende culturen centraal staat. De nieuwkomers (en
wellicht ook andere inwoners) in de Hof hebben er
grote behoefte aan om kennis te maken met de Nederlandse samenleving en contacten te leggen. Ook
hopen de kinderen nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
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siteit aan activiteiten. Dat geeft meteen een belangrijk
beleidspunt weer: het maken van keuzes. Wat kan er
niet opgegeven worden en wat kan er, ondanks langjarige tradities eventueel achterwege blijven. Ds.
Braakman beziet de kerk als positief. In Diepenheim
wil men open in de samenleving staan.



Voor wat betreft het inhoudelijke deel is er voor gekozen om dr. Jaap van Beelen RACV (Regionaal Adviseur Classicale Vergadering) een toelichting te laten
geven op de belangrijkste beleidsbesluiten vanuit de
recente Synodevergadering, die handelde over het
rapport “Kerk 2025 – een stap verder”.
De voor een gemeente van belang zijnde kernpunten
worden hier samengevat:
Het rapport is een globale uitwerking van uitgangspunten: minder gemeenteleden, dus minder middelen
en daarom: afslanken van de kerkstructuur en dienstenorganisatie. Een paar richtingen in het komende
beleid:
 Het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeenten. Zij krijgen een zekere mate van
organisatorische vrijheid, maar wel wordt samenwerken met buurgemeenten belangrijk.
 De Classes (in Overijssel 8 stuks) verdwijnen. In
plaats daarvan komt er één Classis met de omvang van de provincie Overijssel. Landelijk gezien
komen er 11 van die grote classes.
 Niet elke gemeente zal meer een rechtstreekse
afvaardiging hebben in die nieuwe Classis.
Per groep gemeenten zal er iemand namens hen
worden afgevaardigd. Vandaar dat de ontmoeting
van en samenwerking met gemeenten steeds belangrijker wordt.
 Aan het hoofd van elke regionale classis komt
een voorzitter die de gemeenten en predikanten
ondersteunt, stimuleert, inspireert en signaleert.
Hij of zij is dus geen type bestuurder en/of
manager, maar iemand die zich concentreert op
inhoud van geloof en getuigenis.
 De “gewone” visitatie wordt afgeschaft. Alleen
nog visitatie bij (dreigende) conflicten.
 Een aparte groep zal zich buigen over een aangepaste Kerkorde waarin alle wijzigingen vervat
worden.
 De functie van gemeenteadviseur wordt opgeheven. In Utrecht komt een centrale Helpdesk waar
men met vragen terecht kan.
 Ondanks het feit dat er nog heel veel geregeld zal
moeten worden en besproken in de gemeenten
(consideraties) streeft men naar invoering van de
nieuwe structuur per januari 2018.

gingen de Synodevergadering kan besluiten tot
invoering, zonder de tot dusver uitvoerige inspraakrondes in eerste en tweede lezing.
Aandacht wordt gevraagd voor de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden die in
september weer start. Dit jaar zijn er 12 deelnemers afgestudeerd.

Namens de scriba, L. Schoemakers,
lid van het breed moderamen van de classis.
HERVORMDE VROUWEN
VERENIGING MARKELO

Beste Dames.
Het bestuur van de Hervormde Vrouwen Vereniging
Markelo wil jullie alvast op
de hoogte brengen van de
plannen voor het nieuwe
seizoen. Begin september zullen we starten met de
jaarlijkse fietstocht.
Noteer alvast in uw agenda:
DINSDAG 6 SEPTEMBER – Fietstocht HVV Markelo
Nadere informatie volgt nog.
BESTUUR H.V.V.

Een Groene Bijbel dankzij recycleactie vrijwilligers NBG
De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van
2016. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG
oude bijbels ingezameld. Tijdens het GroenGelovigcongres werd bij de ondertekening van de Groene
Belofte een voorpublicatie gepresenteerd.
Recycleactie vrijwilligers NBG
Vrijwilligers van het NBG reageerden daarop met
groot enthousiasme. Er werden vele duizenden oude
bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot
nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal
meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel.

Tijdens het formele vergadergedeelte na de pauze
werden o.a. behandeld:
 De jaarrekening Classis Enschede 2015. Deze is
goedgekeurd.
 Diverse wijzigingen in de Protestantse Gemeenten Enschede, Overdinkel, Haaksbergen/Buurse
en Lonneker.
 Er wordt geconsidereerd over een wijzigingsartikel in de Kerkorde die behelst dat bij kleine wijzi-

Het belang van duurzaamheid
Stefan van Dijk licht toe: ‘Het Nederlands Bijbelgenootschap erkent het belang van duurzaamheid en de
roeping die wij als christenen hierin hebben. Daarom
hebben wij de belofte ondertekend en brengen we
ook de Groene Bijbel uit.’
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Voorpublicatie Groene Bijbel
Tijdens het congres overhandigde Van Dijk de voorpublicatie van de Groene Bijbel aan Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oudkatholieke Kerk van
Nederland. Van Dijk: ‘We geloven dat de Bijbel ons
kan inspireren om groen te leven. Met de Groene Bijbel bieden we de bijbellezer een groen perspectief op
dit eeuwenoude boek. Bijvoorbeeld door teksten aan
te wijzen die gaan over de manier waarop God en
mens in de Bijbel omgaan met de natuur. Door verdiepende artikelen kom je meer te weten over de
plaats van duurzaamheid en natuur in de Bijbel. We
hopen dat deze uitgave mensen zal inspireren en motiveren tot een groene levensstijl.’
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem
Contactpersonen:
Teuni Hoogendam
Dini Rozendom

Wat is de zin van het
bestaan?
do. 4
Prediker 4:7-12
Niet alleen
vr. 5
Prediker 4:13-5:8
Belofte maakt schuld
za. 6
Lucas 12:22-32
Goede zorg
zo. 7
Lucas 12:33-40
Wees voorbereid
ma. 8 Lucas 12:41-48
Trouwe dienst
di. 9
Hebreeën 11:1-12 Navolging gevraagd
wo. 10 Hebreeën 13-22
Bij wie voel jij je thuis?
do. 11 Hebreeën 11:23-40 Kijken naar Mozes
vr. 12
Hebreeën 12:1-13 Ga je graag naar school?
za. 13 Psalm 70
Dringend gebed
zo. 14 Lucas 12:49-59
Weeralarm
ma. 15 Lucas 13:1-9
Oorzaken en gevolgen
di. 16
Prediker 5:9-19
Geniet van wat je hebt ...
... wat heb je er anders
wo. 17 Prediker 6:1-12
aan?
do. 18 Psalm 74:1-12
Pleidooi van Asaf ...
... met argumenten
vr. 19
Psalm 74:13-23
ondersteund
za. 20 Lucas 13:10-21
Goed doen op sabbat
zo. 21 Lucas 13:22-35
ma. 22 Hebreeën 12:14-29 Vurig geloven
di. 23
Hebreeën 13:1-25 Laat je leiders niet lijden
wo. 24 Prediker 7:1-14
Realistisch denken
do. 25 Prediker 7:15-29
Wees geen perfectionist
vr. 26
Prediker 8:1-15
Het leven is eindig
za. 27 Prediker 8:16-9:12 Levensgenieters
zo. 28 Lucas 14:1-14
Prioriteiten stellen
ma. 29 Lucas 14:15-24
Uitnodigingen
di. 30
Psalm 113
De Heer helpt je
wo. 31 Prediker 9:13-10:7 Schijn bedriegt
september 2016

juli 2016
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13

Numeri 20:22-29
Numeri 21:1-9
Numeri 21:10-20
Numeri 21:21-35
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Psalm 69:1-16
Psalm 69:17-37
Numeri 22:1-14
Numeri 22:15-35
Numeri
22:36do. 14
23:12
vr. 15
Numeri 23:13-26
Numeri
23:27za. 16
24:13
zo. 17 Numeri 24:14-25
ma. 18 Numeri 25:1-18
Numeri
25:19di. 19
26:11
wo. 20 Psalm 138
do. 21 Numeri 27:1-11
vr. 22
Numeri 27:12-23
za. 23 Lucas 10:38-42
zo. 24 Lucas 11:1-13
ma. 25 Lucas 11:14-26
di. 26
Lucas 11:27-36
wo. 27 Lucas 11:37-52
do. 28 Lucas 11:53-12:12
vr. 29
Lucas 12:13-21
za. 30 Prediker 1:1-11
zo. 31 Prediker 1:12-2:11
augustus 2016
ma. 1 Prediker 2:12-26
di. 2
Prediker 3:1-15

Einde en nieuw begin
Vernietiging
Reisbeschrijving
Strijd en overwinning
Zending met een missie
Reden tot blijdschap
Samenvatting van de wet
Nood leert bidden
Angstschreeuw
Wie bepaalt?
Ezelsogen
Er wordt niet gevloekt
Poging twee

wo. 3

Prediker 3:16-4:6

do. 1
vr. 2

Prediker 10:8-20
Prediker 11:1-10

za. 3

Profeet tegen wil en dank

zo. 4

Rijzende ster
Zonde en straf

ma. 5
di. 6

Een nieuwe telling is nodig

wo. 7

Loflied
Vrouwenrechten
Overdracht
Gastvrijheid
Gebedskracht
Wie hoort bij wie?
Voorbeelden
Scherpe discussie
Veiligheid
Toekomstgericht
Kringloop
Onderzoeksmethode

Leef bewust
Zet niet alles op één kaart
Ouderdom komt met
Prediker 12:1-14
gebreken
1 Timoteüs 1:1-11 Volhouden
Niets om je voor te
1 Timoteüs 1:12-20
schamen
1 Timoteüs 2:1-7
Bidden voor Den Haag
Opvallen in
1 Timoteüs 2:8-15
onopvallendheid

JUBILEUM 10 JAAR ENJOY!!!!

Wat maakt het verschil?
Tijdsbeeld

Ons koor Enjoy bestaat op 13 oktober 10 jaar. Dat
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duurt nog eventjes maar we zijn al wel met onze
voorbereidingen begonnen. Liedjes inoefenen voor
een zondagsdienst. Wie jarig is geeft een feestje! We
mogen op zondag 9 oktober vanwege ons jubileum
die ochtend een centrale plaats in kerkdienst
innemen. Dat betekent natuurlijk dat we veel gaan
zingen die morgen. Het belooft een feestelijke dienst
te worden.
Verder informatie volgt na de vakantieperiode.

het Oranje Museum uit Diepenheim verlenen hun
medewerking aan deze tentoonstelling.
We heten U van harte welkom om onder het genot
van een kopje koffie onze tentoonstelling te komen
bekijken.
Graag tot ziens

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016: STARTDAG
Het landelijke thema van de startdag is:
”Deel je leven”
Wij sluiten ons daarbij aan.
We delen ons leven binnen en buiten de kerk.
We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen.
Daarom willen we graag zoveel mogelijk mensen bij
de dienst betrekken.
En u vragen alvast deze datum te noteren in uw
agenda. Het wordt een speciale dienst.
Met medewerking van het Markelo’s Kinderkoor,
burgemeester Ellen Nauta, Hanny Poelert en Marten
Dijkstra.

Goede berichten worden vaak niet gehoord:
Mede met uw steun bieden kerken vluchtelingen uit
Libanon, Jordanië en Syrië onderdak, voedsel, drinkwater, onderwijs en psychologische hulp.
Zij komen ook daar waar internationale hulporganisaties geen toegang hebben.
Voor deze hulp is voortdurend veel geld nodig, bijvoorbeeld € 45, - voor een voedselpakket of € 180, voor een set met kooktoestel, pannen en jerrycans.

FANCYFAIR 2016
Zaterdag 17 september houden we weer onze jaarlijkse fancy fair. We zijn al weer druk bezig met de
voorbereiding hiervoor.
Zoals u dat van ons gewend bent wordt er ook nu
weer een uitgelezen hoeveelheid huishoudelijke artikelen te koop aangeboden: stoelen, ook ouderwetse
knopstoelen, kastjes, glaswerk,speelgoed, elektra,
enz. enz. Ook worden bloemstukken, oliebollen,
hamburgers verkocht. Kortom, teveel om op te noemen!
Voor de kinderen is er een springkussen en is er de
mogelijkheid om geschminkt te worden.
En natuurlijk is dan ook onze tweedehandse boekenmarkt weer geopend.
Ook zijn wij op zoek naar een geschikte opslagruimte
om wat grotere meubels te kunnen opslaan. Voor
eventueel een zacht prijsje. De gevraagde ruimte
moet wel het hele jaar beschikbaar zijn.
Hebt u nog spullen voor de fancy fair?
Laat het ons weten en we komen ze halen op 13 of
20 augustus of op 3 september.
Daarna niet meer in verband met het sorteren van
een en ander.
Bel Bram, tel 362259, Linie, 362601, Henk, tel
364488 of Harm, tel 361999.

De kerk in Syrië krimpt. Veel kerkleden ontvluchten het geweld.
Toch houdt de kerk stand en biedt ze hulp aan ontheemden. Ook in buurlanden staan de kerken vluchtelingen bij. Met voedsel en onderdak. Ook door de
deuren van de kerk open te zetten. Vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog betekent echter een zware last. Kerken in en rond Syrië hebben het moeilijk. De rek is er
uit.
Zomercollecte 14 augustus 2016
‘De schaamte voorbij’.
“Vroeger wenste ik dat ik niet geboren was”, zegt de
Egyptische Jameela van begin twintig. Seksueel geweld en
misbruik
zijn wijd
verbreid
in Egypte, maar
niemand
praat erover.
Ook Jameela
kreeg
geen steun. “Toen ik mijn ouders om hulp vroeg, luisterde niemand.” Gelukkig kwam de Evangelische
Presbyteriaanse Kerk van Egypte in actie.
Ook onze gemeente komt in actie en heeft de collecte
van 14 augustus bestemd voor de kerk in Egypte.
Doet u ook mee?

OPEN KERK
Op de donderdagen van 14 juli t/m 18 augustus 2016
staat de kerk weer open van 9.30 tot 12.00 uur.
Ons thema is dit jaar "Oranje in de Kerk". De tentoonstelling gaat vooral over de bezoeken van "de Oranjes" aan Markelo.
Als U beschikt over zeldzame stukken, die U wel aan
ons wilt uitlenen gedurende deze periode, wilt U dan
contact met ons opnemen? Stichting Heemkunde en
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Geloof en een Hoop Liefde.
Op de tv zijn meerdere Kerk in Actie projecten te
zien bij EO Metterdaad als onderwerp in het programma “Geloof en een Hoop Liefde”, donderdags
om 18.10 uur, NPO 2 met een herhaling op zondagmorgen na De Kapel, 10 uur, NPO 2
 Noodhulp aan slachtoffers van Boko Haram in
Nigeria op 14 juli.
 Opvang en begeleiding van slachtoffers van geweld in Colombia op 21 en 28 juli, 4 en 11 augustus.
 Vakonderwijs en re-integratie in het gezin voor
werkende kinderen en kindslaven uit Ghana op
18 en 25 augustus, 1 en 8 september.
 Zorg voor kwetsbare ouderen in Palestina op 13,
20 en 27 oktober.

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

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

Giften 23 mei t/m 20 juni 2016
n.n. = niet noemende
CvK: College van Kerkrentmeesters:
n.n. 25,00 / J-G. 15,00 / B. 10,00 / K-L. 10,00 /
JHV. 20,00 / JWB. 5,00 / L. 10,00 / R. 10,00 /
K/. 10,00 / P-dV. 100,00 / n.n. 10,00 / E. 10,00 /
HG. 10,00
Verjaardagsfonds:
V. 5,00 / B. 6,00 / M-D. 10,00 / n.n. 10,00 / K-Z. 10,00
/ S-M. 10,00 /
Kerkblad vanaf 1 jan. via SKGbank:
B-M. 10,00 / M. 15,00 /
Kerkblad: GJL. 10,00.

Protestantse Gemeente Markelo
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547–363890
Redactie Markelo’s kerkblad:
Mevr. D. Klein Horsman, De Hiele 24, 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 5 sept 2016.
Inleveren kopij vóór donderdag 25 aug 2016.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Diaconie:
Bloemen: GP. 10,00 / JE 15,00 / AJO. 10,00 / AJS.
15,00 / W. 15,00 / DS 5,00 / DL-K 10,00 /

Kerkenraad:
Preses: Mevr. T.R. v. Genderen - Hiemstra
Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl
De Biester 9, Haaksbergen
tel. 053 5722436
Scriba: Vacant
Email: scriba@pkn-markelo.nl

Collecten
Dag
CvK
Diac Eindcoll. Omschr.
--------------------------------------------------------------------01 mei 64,32
64,31 173,20 Alg. Kerkenwerk
05 mei 22,03
22,02
42,00 CvK½ Diac½
08 mei 62,08
62,07 139,10 Diac. Sensoor
15 mei 77,93
77,92 255,90 Diac. ZWO
zending
22 mei 22,88
22,88
59,20 Dorp Lit.Centr.
22 mei 24,41
24,41
58,65 Elsen Lit.Centr.
27 mei
55,20 Diac. Anh.kamp
29 mei 37,30
37,30
91,80 CvK. Zond.sch.
05 juni 39,28
39,27 156,86 CvK. Thema
Dienst

Voorganger:
Ds. M. Dijkstra,
Tolweg 3 tel. 361238
Email: martends@caiway.net
Koster:
Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl
Kerkelijk bureau:
Adres: Kerkplein 41, tel. 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.)

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: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327
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