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ER IS EEN TIJD OM TE STERVEN (Pred. 3: 1) 
Tijdens de kerkelijke opleiding verbleven we enkele 
keren op het seminarium Hydepark te Doorn. Daar 
werden onderdelen van het predikantswerk bespro-
ken en stage-ervaringen uitgewisseld. Tijdens een 
van die dagen viel dat samen met mijn verjaardag. 
Die dag stond ik wat later op dan gebruikelijk en liet 
de ochtendwijding in de kapel voor wat het was. 
Omdat de douches op de gang tijdelijk buiten ge-
bruik waren, week ik uit naar een beschikbare ruim-
te voor mensen met een lichamelijke beperking. In 
de slaapkamer daar zag ik een opengeslagen bijbel 
naast het bed liggen. Uit nieuwsgierigheid wierp ik 
een blik op de bladzijden en las: There’s a time to 
be born and a time to die. 
Nota bene op de dag dat ik jarig was, werd ik be-
paald bij de dag dat ik 
ook weer zou sterven. 
Het gaf stof tot naden-
ken onder het dou-
chen. Het gaf me de 
bevestiging dat mijn 
verjaardag niet onge-
zien aan God voorbij 
ging, terwijl ik dat voor 
de groep stil hield. 
Maar ik zag er ook een 
stuk humor in. Je mag 
dan nu vieren dat je er 
weer een jaar bij hebt 
gekregen, maar eens 
komt daar een einde aan. Dat besef legde voor 
even mijn kwetsbaarheid bloot. Ik heb het leven 
niet in eigen hand. Dat geldt voor ons allen. Maar 
daar wil ieder niet te veel aan denken, wanneer je 
nog volop bezig bent en redelijk gezond. De ge-
dachte aan de dood is niet direct iets om vrolijk van 
te worden. 

Voor wie de jaren gaan tellen, kan er wel een over-
gang komen in de eigen houding. Er is meer om op 
terug te zien dan om nog te verwachten. Een vol-
gende generatie mag proberen om de samenleving 
gaande te houden. Als oudere heb je waarschijnlijk 
minder drang om jezelf nog te bewijzen. Sommigen 
hoor ik zeggen dat ze hun tijd ervaren als een toe-
gift, als reservetijd. Ze gaan meer leven bij de dag. 
Ieder klein moment van geluk wordt gekoesterd, 
zoals een vogel buiten, die de broodkruimels oppikt, 
die je daar hebt uitgestrooid. Of bezoek van een 

kleinkind met een baby op schoot. Van die momen-
ten kun je soms erg genieten, anders dan van bij-
zondere dingen uit je jongere jaren. Dat gaat ook 
op voor zieken, die tijdelijk aan huis zijn gekluisterd 
en de dingen om zich heen anders beleven dan 
daarvoor. In die laatste levensfase kunnen je ge-
dachten zich ook meer gaan richten op de mensen, 
die je achter zult laten. Hoe zal het verder met hen 
gaan? Zullen ze het redden? Wat voor dingen zullen 
zij nog meemaken? Geloof in God kan dan helpen 
om hen toe te vertrouwen aan de Eeuwige. Zoals 
Hij er is voor jou, zo zal Hij er zijn voor de mensen 
die je lief zijn. Maar in hoeverre zullen zij dat zo er-
varen? Zullen ze er voldoende voor openstaan? Ge-
loof in een goddelijk wezen is een manier van kijken 
naar de werkelijkheid om ons heen. Zoals ik bij-

voorbeeld op mijn ver-
jaardag iets meemaak 
en daar een knipoog in-
zie van Boven. Mijn hoop 
is, dat veel meer men-
sen dat gaan ontdekken. 
Ook al is er geen voor-
stelling van te maken, 
toch overstijgt ons iets 
dat toegankelijk is voor 
wie dat wil. 

Gebaseerd op verhalen 
van mensen uit een ver 
verleden is de dood te 

beschouwen als een nieuw begin. Zij die Jezus heb-
ben meegemaakt, weten van een nieuw leven. Ze 
hebben Hem er niet alleen over horen spreken, ze 
hebben na zijn sterven ook iets beleefd, dat hier 
voeding aan geeft. Voor hen houdt het niet op bij 
dit bestaan, maar komt er iets anders, waarbij de 
tijd geen betekenis meer heeft. Sterven is in dit 
licht bezien te beschouwen als een opnieuw gebo-
ren worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar willen we daar bij stilstaan. MD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteavond   
do. 10 november 20 uur Martinushof 

 
Gedachtenisdienst  

zo. 20 november 10 uur in de kerk. 

Takken en vaas 
staan voor het 
leven op aarde wat 
eindigt. 
Amaryllis en groen 
blad  staan voor 
het leven bij God 
 

http://www.pkn-markelo.nl/
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Redactie Markelo’s kerkblad: 
Mw. D. Klein Horsman,  
De Hiele 24, tel. 361709 
Mw. B. Noteboom,  
Goorseweg 45, tel. 361439 
Dhr. M.H. van Vrouwerff,  
Stationsweg 25, tel. 361609 
Dhr. F. van Zwol,  
Fokkerstraat 4, tel. 362652 Het  
 
Het volgende nummer verschijnt 
op:  5 dec.  2016.  
Inleveren kopij vóór: 
24 nov. 2016. 
Sturen per email naar: 
kerkblad@pkn-markelo.nl 
 

 
 
 
Zondag 6 nov. Martinuskerk  Gezins- dankdienst 
10.00 uur  ds. Gerjanne van de Velde uit Silvolde 
Eindcollecte: Diac / Fruitbakjes actie Diaconie 
 
Vrijdag 11 nov. Anholtskamp H. Avondmaal 
16.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 13 nov. Martinuskerk Doopdienst 
10.00 uur  ds. Marten Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Alg. kerkenwerk 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag 20 november Martinuskerk 
Gedachtenisdienst 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK / Alg. kerkenwerk 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Vrijdag 25 november Anholtskamp Zangavond 
18.45 uur  ds. Annerie Snier uit Goor  
Collecte: Diaconie 
 
Zondag 27 november Martinuskerk 1e advent  
10.00 uur  ds. A. Snier uit Goor 
Eindcollecte: CvK / liturgisch centrum 
 
Zondag 4 december Martinuskerk 2e advent 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: Diaconie / algemeen 
 
Zondag 11 december Martinuskerk 3e advent 
10.00 uur  ds. R. Nijhuis uit Rijssen 
Eindcollecte: CvK / kerkradio 
 

Kerkdiensten 
 

Van de redactie 
Volgende maand verschijnt het Markelo’s 
kerkblad voor ’t eerst in kleur! 
Het wordt dan iets mooier en meer bij de tijd 
passend (en iets goedkoper). 
Het lettertype is nu al gewijzigd en de ko-
mende tijd willen we ook nog graag de vorm-
geving veranderen maar daar hebben we wel 
wat hulp bij nodig…….. 
Kunt u helpen, neem dan contact met ons op 
via email. (U/jij hoeft niet persé lid van de 
kerk te zijn……) 
 
Adverteerders: 
Wilt u uw advertentie ook in kleur?  
Zend dan uw (nieuwe) advertentie naar: 
       kerkblad@pkn-markelo.nl 

Prot. Gemeente Markelo 
Protestantse Gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
 
Kerkenraad: 
Preses:  
Mw. T.R. v. Genderen–Hiemstra 
Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl 
De Biester 9, Haaksbergen 
Tel. 053 5722436 
Scriba:  
Mw. G. Rabe  
Email: scriba@pkn-markelo.nl 
Lochemseweg 20, Markelo 
tel. 0651 424315 
 
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 
Email: kerkburo-markelo@hetnet.nl 
Openingstijden:  
Maandag van 10 -12 uur 
Mw. Thea Aanstoot-Meijerink  
    (financiële adm.) 
Woensdag & vrijdag van 10-12 uur 
Mw. Anita Meulman-Klein Horsman 
    (leden adm.) 
 
Bankgegevens: 
College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente:  
NL 73 RABO 034 07 01 153 
 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
NL 65 RABO 034 07 00 327 
 

mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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Anholtskamp: Op vrijdagmiddag 11 november 
is er gelegenheid om deel te nemen aan een 
avondmaalsviering die om 16.00 uur begint. 
Sommigen ervaren bij het avondmaal een 
zelfde drempel als die ene hoofdman, die Je-
zus om hulp vraagt vanwege een zieke 
knecht. Maar die erbij zegt dat Jezus zelf niet 
hoeft te komen, want hij acht zich daar niet 
waardig genoeg voor (zie Lucas 7). Laat wie 
een zelfde aarzeling voelt met betrekking tot 
de deelname aan het avondmaal overwegen 
wat de reactie werd van Jezus: Hij gaf gehoor 
aan deze noodkreet en de zieke werd gene-
zen. 
Op vrijdag 25 november is er een zangavond 
met als gast ds. Annerie Snier uit Goor. Wie 
vervoer nodig heeft, kan contact opnemen 
met Jenny Wibbelink, tel. 0547-361908.  
 
Doopdienst: Op zondag 13 november is als 
dopeling Jeroen Hegeman aangemeld, zoon 
van Hendry en Sandra, wonend aan de Plas-
dijk 12a. Een volgende doopdienst is inge-
roosterd op zondag 26 februari.  

 
Gedachtenisdienst: Op zondag 20 november 
gedenken we hen, die ons in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn ontvallen. We noemen de 
namen van allen, die eerder in de kerk zijn 
herdacht en steken voor hen een gedachte-
niskaars aan. Daarna bieden we de mogelijk-
heid om ook voor een andere dierbare overle-
dene een kaars aan te steken, anoniem of 
door het noemen van de naam. Na afloop van 
de dienst kunnen we koffie of thee drinken in 
de Martinushof.  
 
Advent: Op de eerste advent komt ds. Anne-
rie Snier naar ons toe. Zij is geestelijk verzor-
ger bij Carintreggeland en werkt in die hoeda-

nigheid in de Stoevelaar in Goor en St. Elisa-
beth in Delden. 
 
Gezinsdienst kerstavond: Op 24 december is 
er opnieuw een Kerstgezinsdienst in de Kös-
ters koele.  
Het verhaal van Kerst wordt verteld door de 
vrouw van de herbergier van herberg: 
“In de Gloria”.  
We zijn erg blij dat op deze kerstavond het 
koor NootZaak o.l.v. Erik Dollekamp mooie 
(Kerst)liederen komt zingen.  
Erik zal ook onze samenzang begeleiden.  
In het kerkblad van december leest u hier 
meer over. 
Tot ziens in de Koele! - 24 december -19.30 
uur. 
 
KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in 
de consistoriekamer. Alle kinderen tot 3 
jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kin-
deren van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de 
kindernevendienst!  
Eerst vertellen we een verhaal uit de Bijbel en 
vervolgens praten we daar samen over. Daar-
na gaan we een werkje maken dat een beetje 
aansluit bij de vertelling. Kom jij ook?  
 
ZONDAGSSCHOOL 
Onder kerktijd is er in de Martinushof en in El-
sen de Zondagsschool voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basis-
school zitten zijn welkom!  

VERVOER 
Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen 
vervoer? Neem dan even contact op met Frits 
van Zwol tel. 0547-362652 en het wordt 
geregeld. 
Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-
Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-
361908. 
 
KOFFIEDRINKEN AAN DE  
HUISKAMERTAFEL 
Iedere donderdagmorgen kunt u vanaf 9.30 
uur tot 12.00 uur gezellig een kopje koffie of 
thee komen drinken aan de huiskamertafel in 
de Martinushof. Er zijn altijd mensen aanwe-
zig waarmee u een gesprek kunt voeren. 
Mocht u er alleen even uit willen zijn, schuif 
ook dan gerust aan. Er heerst altijd een goede 
en ontspannen 
sfeer. 
Mogen we zeggen 
tot ziens? U bent in 
ieder geval van 
harte welkom!  
 
 
 

Bij de diensten 
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WIJ GEDENKEN 
Op 20 oktober overleed Gerritdina (Dine) Ket-
telarij-Willems op de leeftijd van 86 jaar. Ze 
woonde aan de Oude Rijssenseweg 29 en was 
sinds 1981 weduwe van Albert Jan Kettelarij. 
Ze kregen een zoon en dochter. Zo’n 20 jaar 
geleden werd ze ziek, maar er werd een ade-
quate behandeling gevonden. Dat ging goed 
totdat de bestaande medicatie geen effect 
meer had. Dine was al die jaren in staat om 
het devies van haar moeder toe te passen: 
‘Niet klagen, maar dragen. Kijk omlaag, niet 
omhoog. Er zijn anderen, die het slechter 
hebben.’ Ze hield van de natuur en kon genie-
ten van klein- en achterkleinkinderen. Ande-
ren wilde ze niet tot last zijn, maar ze was wel 
dankbaar voor alle hulp, die haar werd gebo-
den uit de buurt en van de familie. Een groot 
voordeel was dat haar zoon met zijn gezin 
naast haar  woonde. Ze putte verder kracht 
uit haar geloof. Op de rouwkaart is verwezen 
naar een tekst uit Mattheüs 11: 28 op haar 
belijdeniskaart: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen 
die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven.’ Moge dit woord tot troost zijn voor al-
len, die haar missen.  
 
VRIJE WEEK 
Van maandag 21 november tot en met zon-
dag 27 november ben ik een week vrij. Zo 
nodig nemen anderen voor mij waar.  
 
Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 
  

 
 
 
 
 
 
PASTORAALTEAM 
Na bijna 20 jaar Pastoraal medewerkster te 
zijn geweest in wijk Zuid heeft Marie Roeke-
visch – Leunk besloten om te stoppen met 
haar werkzaamheden. 
Tijdens het teamoverleg van 25 oktober heb-
ben we van Marie afscheid genomen. Wij zijn 
haar dankbaar voor deze vele jaren van trou-
we dienst. 
De vacante wijk ( Grotegoorsdijk 1-7 Hogedijk 
1-4 Vissersdijk, Koenderinksweg Stationsweg 
1-13, 2-20 en Voordesdijk 1-16 die door Ma-

rie`s vertrek is ontstaan) wordt overgenomen 
door ouderling Henk Bolink. GVV  
 

        
 
 

 
VAN DE VOORZITTER 
Op 6 oktober is de kerkenraad in vergadering 
bijeen geweest. We kijken als kerkenraad te-
rug op een goede start van het wintersei-
zoen. De fancy fair was goed bezocht en ge-
zellig en ook de startzondag was een succes 
met het kinderkoor en een prima overdenking 
van burgemeester Nauta. Een paar weken 
daarna zijn er een zestal buurtbijeenkomsten 
geweest die door zo’n honderd mensen be-
zocht zijn. Het was fijn om elkaar op deze 
verschillende plekken als gemeente te ont-
moeten. 
De diaconie deelt mee dat de ZWO groep op 
9 november om 18.00 uur een stamppot buf-
fet organiseert in de Martinushof.  
Er wordt aandacht gevraagd voor de moge-
lijkheid om de dienst te beluisteren via de 
kerkradio of via Kerkomroep.nl. Elders in dit 
kerkblad leest u daar meer over. 
We kijken als kerkenraad positief terug op de 
“Heidag” een dag waar we onder deskundige 
leiding van de heer Jandirk Pronk ons bezon-
nen hebben over het verloop van afgelopen 
periode en hoe we nu verder gaan. Ook al 
hebben we het verleden verschillend beleefd, 
wij willen elkaar accepteren in die verschillen 
als broeders en zusters die samen in één ker-
kenraad willen werken aan de toekomst. Wij 
geven elkaar de ruimte de eigen lezing van 
het verleden mee te dragen. Als kerken-
raadsleden uit Markelo komen we binnenkort 
bij elkaar om brainstormend na te denken hoe 
we verder gaan om van de Protestantse ge-
meente van Markelo weer een zo aantrekke-
lijk mogelijke gemeente te maken.  
Het college van kerkrentmeesters deelt 
mee dat zij uitgekozen zijn om mee te doen 
aan een pilot “Campagne Kerkbalans 2017”. 
Zij krijgen daarbij ondersteuning bij de voor-

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 
 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daar-
voor bellen met Gerda Vedders-Vasters, 

telnr 06-51029818 
 

Kerkenraad 
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bereidingen voor de Actie Kerkbalans in ja-
nuari 2017. 
Vanaf december zal het kerkblad in kleur 
verschijnen. De kosten zijn lager en het blad 
krijgt een betere uitstraling. 
Bij het college van ouderlingen zijn vanuit 
de gemeente vragen gekomen waarom ds. 
Dijkstra zijn preek niet afsluit met het woord 
“Amen”. Ds. Dijkstra geeft aan dit in het ver-
volg wel weer te zullen doen. 
Er is bericht gekomen van het Regionaal col-
lege voor het Opzicht. Ds. Nordt heeft een 
procedure aangespannen ten aanzien van 
haar losmaking. Het college heeft vastgesteld 
dat er een veronachtzaming heeft plaatsge-
vonden in de contacten met haar maar dat 
deze veronachtzaming geen consequenties 
heeft gehad met betrekking tot de losmaking 
van ds. Nordt. De toenmalige voorzitter, me-
vrouw Willemien Schoneveld – Woestenenk, 
neemt toch haar verantwoordelijkheid in de-
zen en deelt de vergadering mee haar ambt in 
de kerkenraad neer te leggen. De kerkenraad 
respecteert haar besluit en prijst haar verant-
woordelijkheid daarin. Langs deze weg willen 
wij haar hartelijk danken voor de inzet die zij 
als kerkenraadslid voor de Protestantse ge-
meente Markelo getoond heeft.  
Wij wensen haar alle goeds en Gods zegen 
toe. 
De heer van Zwol sluit de vergadering met 
een gedicht van Jan van der Plas; “Help lief-
devol je naaste, ver weg, maar onder handbe-
reik”. 
Tot slot herinner ik u graag aan de in het 
vorige kerkblad aangekondigde gemeen-
teavond op donderdag 10 november aan-
staande om 20.00 uur in de Martinushof. 
Ik hoop u daar te kunnen begroeten, van 
harte welkom. 

Nynke van Genderen, preses 
 
‘Al waren de afgelopen jaren niet gemakkelijk 
voor mij als voorzitter van de kerkenraad, 
toch hebben wij ook samen een blik in de toe-
komst kunnen werpen door het opstellen van 
een beleidsplan met daarin een visie voor de 
komende jaren. Kleine stapjes zijn daarin al 
gezet, maar het is aan de kerkenraad om hier 
verder invulling aan te geven. 
De kerkelijke gemeente is mij dierbaar, er 
wordt goed werk verricht. Ook hoop ik dat het 
kerkgebouw als baken midden in de gemeen-
schap blijft. 
Ik bedank de kerkenraadsleden voor de fijne 
samenwerking en de warme contacten. Voor 
de toekomst wens ik hen veel wijsheid toe.’ 
 

Willemien Schoneveld-Woestenenk 
 
 

 
 
 

Helaas hebt u in het vorige kerkblad geen in-
formatie ontvangen over de diaconale acties 
vanwege dankdag voor gewas en arbeid. Des-
ondanks zijn we aan het werk gegaan om de 
actie fruitbakjes voor ouderen en langdurig 
zieken voor te bereiden zoals u misschien al 
via het welkomstwoord in de kerk of via pos-
ters gemerkt hebt. Op 6 november is de eind-
collecte bestemd voor de bekostiging van de 
fruitbakjes.  
Ook op 6 november en enkele dagen daarvoor 
houden we een inzamelingsactie voor de 
voedselbank Midden Twente. Voor beide 
acties is of was UW hulp essentieel en mocht 
u het kerkblad nog voor 6 november in de bus 
krijgen: kom over de brug en help om de 
fruitbakjes weg te brengen op 6 november en 
ook om mee te werken aan de inzamelactie 
van etenswaren voor de voedselbank. Natuur-
lijk kunt u altijd nog na 6 november een fi-
nanciële bijdrage leveren aan de Voedselbank 
door een gift over te maken naar de diaconie 
op rek.nr NL 65 RABO 034 07 00 327 onder 
vermelding ‘voedselbank’. 
Beide acties hebben op de website van de 
kerk en op Maarkels nieuws gestaan.  
  
Op 4 december is de eindcollecte in de kerk 
bestemd voor kerstpakketten voor alle inwo-
ners van de Hof van Twente die bijstand ont-
vangen. Een gezamenlijke actie van de kerken 
Diaconieën(Prot), Caritas (RK) en de gemeen-
te Hof van Twente. Dit jaar zullen ongeveer 
350 pakketten bezorgd worden en de ge-
meente zorgt voor de adressen en de bezor-
ging. Onze Diaconie heeft zich garant gesteld 
voor 30 pakketten à €25. Doet u mee?  
Alvast hartelijk dank voor al uw bijdragen. 
 
  

 
Jeugdclub/ Knutselclub  
Eén keer in de maand, meestal de laatste donder-
dag van de maand, kunnen kinderen van de basis-
schoolterecht in de Martinushof om gezellig sa-
men een uurtje te knutselen. 
Eind september hebben ze geknutseld met Magic 
Pops en eind oktober hebben ze een boom ge-
maakt met gekleurde knopen. Foto´s van de werk-
jes worden vaak op de website www.pkn-markelo.nl 
geplaatst.  
Kom jij ook op de volgende knutselavond op don-
derdag 24 november 2016 van half zeven tot half 
acht in de Martinushof naast de kerk? De kosten 

Jeugd- en Jongerenwerk 
 

Diaconie 
 

http://www.pkn-markelo.nl/
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bedragen één euro per kind en opgave vooraf is 
niet nodig.  
Eind december is er geen knutselavond. 
Groetjes van de leidsters Jolanda van den Noort 
en Herma Bonenkamp. 
 
VAN DE ZONDAGSSCHOOL 

 
Op zondagmorgen 2 oktober 
was er een gezinsdienst in Els-
en waar de kinderen en de lei-
ding van de Zondagsschool aan 

mee hebben gewerkt. Het thema in deze 
dienst was: “Zing zijn lof” en het kon niet be-
ter dan dat wij deze ochtend gospelgroep En-
joy mochten verwelkomen, die dit jaar het 10 
jarig jubileum viert. Onder leiding van Josien 
Veneberg zong het koor een aantal liederen, 
zoals: Het Onze Vader, 10.000 Reasons, Mag 
ik dan bij jou en Adiemus. 
Ds. Marten Dijkstra vroeg Lotte Wessels, die 
bij het Kinderkoor zingt, ook een liedje ten 
gehore te brengen. Zij heeft dit lied tijdens de 
startdienst ook met het kinderkoor gezongen. 
Na de dienst was het tijd voor koffie, ranja en 
een koekje. 
Wij kijken er allemaal met veel plezier op te-
rug. Leiding Zondagsschool Elsen. 
 
De kinderen van Stokkum zijn met de leiding  
druk aan het oefenen voor de buurt-
gezinsdienst die wordt gehouden op zondag 
30 oktober 2016. Op zondagmorgen 6 no-
vember is er een gezinsdienst in de Martinus-
kerk waar de kinderen van de Zondagsschool 
ook aan mee zullen werken met het rond-
brengen van fruitbakjes.  
Heb je zin om een keer te komen kijken wat 
we doen, kom gerust.  
De Zondagsschool wordt gehouden in Elsen 
bij de Beestenboel van 10.00 uur tot 11.00 
uur op zondagmorgen.  
De Zondagsschool in het dorp wordt gehou-
den in de Martinushof tijdens de kerkdienst.  
Noteer alvast in je agenda: op zaterdagavond 
17 december viert de Zondagsschool haar 
kerstfeest in de Martinuskerk. Waar wij jong 
en oud hopen te begroeten. 

 
 
 
TERUGBLIK OP BUURTBIJEENKOMSTEN 

Op 26 september sloten we in 
de Peerdestal bij Dieka van 
de Kruusweg de zes bijeen-
komsten af, die we verspreid 
over de gemeente hebben 
gehouden. Een motief was om 

ruimte te geven voor gesprek over de huidige situatie 

van de kerk, om te horen wat er leeft. In Elsen, 
Markelosebroek en Stokkum kwamen bekende 
mensen. Dat gold ook voor de avond in de 
Martinushof. In de Anholtskamp en de Peer-
destal konden we enkele mensen begroeten, 

die hier 
pas zijn 

komen 
wonen en 

belang-
stelling 
hadden 

voor het 
onder-

werp.  
De vra-
gen en 

stellingen over de kerk, de samenleving, ge-
loof, hoop en liefde leverden boeiende ge-
sprekken op in tweetallen. Ook wie elkaar al 
langer kent, kreeg zodoende toch een betere 
kijk op de ander. Over geloof praat je niet zo 
snel. Deze opzet is voor herhaling vatbaar, zo 
was de algemene reactie.  
In het tweede deel van de bijeenkomsten 
kwamen zaken aan de orde als: Hoe gaan we 
om met stille armoede? Hoe blijven jongeren 
bij de kerk? Er was behoefte aan vernieuwing 
van kerkdiensten, maar ook aan meer infor-
matie over het reilen en zeilen van de ge-
meente. De gemeenteavond van 10 no-
vember biedt u daartoe een kans.  
We danken alle vrijwilligers voor hun bijdrage 
aan de bijeenkomsten. Dat geldt ook voor 
Janna Hoevink voor het verspreiden van de 
flyers en alle locatie beheerders, die ons alle 
locaties vrij ter beschikking hebben gesteld! 

 Marten Dijkstra 
 
KERKRADIO 
Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om de 
kerkdiensten uit de Martinuskerk ook thuis te 
beluisteren voor diegene voor wie het be-
zwaarlijk is om naar de zondagse kerkdienst 
te komen. Aanvankelijk via de telefoonlijn of 
cassettebandjes maar sinds 2006 is de kerk-
dienst alleen nog beschikbaar via het internet.  
Dat kan met behulp van een PC, smartphone 
of tablet maar ook met een zgn. LUKAS ont-
vanger. Zo’n LUKAS ontvanger kunt u in 
bruikleen krijgen van de kerk. Voorwaarde is 
wel dat u toegang hebt tot internet. 
Het blijkt echter dat de laatste tijd steeds 
minder mensen gebruik maken van de kerk-
radio mogelijkheid. Dat komt enerzijds door-
dat bestaande luisteraars zijn overleden en 
anderzijds doordat er bijna geen ruchtbaar-
heid is gegeven aan het bestaan van de kerk-
radio. 
Naast kerkradio kunnen wij ook kerk-tv uit-
zendingen doen vanuit de Martinuskerk. Ui-

Algemeen 
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teraard weer alleen m.b.v. een internetaan-
sluiting bij u thuis en om de kerkdienst te 
kunnen volgen hebt u weer een tablet, PC of 
een zgn. Smart-TV (TV met internetaanslui-
ting) nodig. Ga naar: kerkomroep.nl en kies 
Markelo. 
 
De apparatuur (camera’s en controller) hier-
voor is al enkele jaren geleden in de kerk ge-
ïnstalleerd. Het ontbreekt ons echter aan ge-
noeg mensen die de camera’s en het geluid 
voor zo’n uitzending bij toerbeurt willen / 
kunnen bedienen. 
Vandaar deze oproep aan enkele van de ong. 
2500 kerkleden in Markelo om voor die kerk-
leden, voor wie het moeilijk is om naar de 
kerk te komen, het toch mogelijk te maken 
om de kerkdienst in hun kerk te kunnen vol-
gen en om ook op die manier te ervaren er 
nog echt bij te horen. 
Als u hier meer over wilt weten of aan mee 
wilt werken, dan kunt u zich melden bij dia-
ken Frits van Zwol. (info@fvzwol.nl) of tel. 
0547362652. 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING 

                   MARKELO 
 
Op donderdag 24 novem-
ber hebben wij marathon-
schaatser René Ruitenberg 
uitgenodigd op onze vere-
nigingsavond. Hij heeft de 
elfsteden tocht maar ook 

vele marathons al gereden. 
Het leven van René Ruitenberg bestond uit 
roem, geld en vrouwen. 
Hij ging als jongere 
helemaal voor het 
schaatsen en ver-
diende heel veel 
geld. 
René had maar een 
ding voor ogen: we-
reldkampioen wor-
den en de Elfsteden-
tocht winnen. 
Hij haalde de ene na de andere zege. Maar 
het zorgde er ook voor dat het succes met 
hem aan de haal ging. 
De ommekeer kwam toen zijn schoonzus in 
2002 omkwam bij een auto ongeluk. Toen 
was hij zoals hij zelf vertelde stuk. 
Toen zag hij dat het leven anders moest. 
Het leidde tot een bekeringsmoment en hij 
werd toen zoals hij zegt: van toeschouwer 
deelnemer aan een echte wedstrijd. 
Nu is hij ambassadeur van ‘Jezus’. Preken is 
zijn nieuwe sport geworden. En waarom top-
sport een goede combi is met geloof? 

Een en ander zal hij vertellen over zijn leven 
van toen en nu. De aanvang is om 20.00 uur 
in de Martinushof te Markelo. 
 
OUDERENMIDDAG 
Op donderdag 24 november a.s. nodigt de 
Hervormde Vrouwenvereniging alle ouderen 
van Markelo uit voor een gezellige middag in 
de Koekoekszaal van de Anholtskamp. 
De middag begint om 14.00 uur. 
Mondharmonica vereniging de Hohner Boys 
zijn de gasten die middag. Ze zijn er trots op 
dat ze op zo’n klein instrument zulke mooie 
muziek kunnen maken. Ze spelen bekende 
meezingers, maar ook walsen en marsen. 
Daarnaast bespelen ze nog een accordeon, 
een keyboard en een grote trom. 
Het belooft een gezellige middag te worden. 
Hebt u geen vervoer en u wilt wel graag ko-
men bel dan naar Leidy ter Haar tel. 361733. 

U bent allen van harte welkom. 
 

 
 november 2016  
zo. 6 Genesis 43:26-44:13 Bekerfinale 
ma. 7 Genesis 44:14-34 Door het stof 
di. 8 Genesis 45:1-20 Herenigd 

wo. 9 Genesis 45:21-46-
7(27) Naar Egypte 

do. 10 Lucas 20:1-8 Geen antwoord 
vr. 11 Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 
za. 12 Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 
zo. 13 Lucas 20:27-40 God van levenden 
ma. 14 Lucas 20:41-21:4 Schijn en werkelijkheid 
di. 15 Genesis 46:28-47:12 Gosers 
wo. 16 Genesis 47:13-27 Handel-wijze 
do. 17 Genesis 47:28-48:7 Dubbele zegen 
vr. 18 Genesis 48:8-22 Kruiselings 
za. 19 Psalm 46 Een vaste burcht 
zo. 20 Lucas 21:5-19 Let op 
ma. 21 Lucas 21:20-28 En toch komt het goed 
di. 22 Lucas 21:29-38 Laat je (niet) verrassen 
wo. 23 Genesis 49:1-13 Schijnwerper op Juda 
do. 24 Genesis 49:14-28 Zegen op zegen 
vr. 25 Genesis 49:29-50:14 Uitvaartregeling 
za. 26 Genesis 50:15-26 Open einde 
zo. 27 Romeinen 12:1-8 Gaaf! 
ma. 28 Romeinen 12:9-21 Wees een medemens 
di. 29 Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap 
wo. 30 Romeinen 13:8-14 Heb de ander lief 
 december 2016  

do. 1 Psalm 24 Te groot voor een 
gewone poort 

vr. 2 Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste 
za. 3 Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht 
zo. 4 Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 

mailto:info@fvzwol.nl
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ma. 5 Romeinen 15:14-33 Nieuwe wegen 
di. 6 Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten 
wo. 7 Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen 
 
BOEKENMARKT 
Zoals u wellicht al eens hebt gezien is in de 
Martinushof een hele afdeling ingericht als 2e-
hands boekenmarkt. Alles op het gebied van 
lezen kunt u hier kopen voor bijzonder lage 
prijzen, zoals streekromans, moderne litera-
tuur, kookboeken, kinderboeken, kunstboe-
ken, naslagwerken, antiquariaat, koninklijk 
huis, theologie, thrillers, enz. enz. 
Ook in Duits, Engels en Fries zijn boeken 
aanwezig. 
Tevens is er nu ook een groot aanbod van 
Cd’s en Dvd’s. Van geestelijke-, klassieke- en 
popmuziek, dvd’s voor kinderen en ouderen. 
Prijzen vanaf € 0,50. 

 
 Elke eerste donderdag van de maand zijn wij 
geopend van 09.30 – 12.00 uur dit jaar dus 
nog op 1 december. 
Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar. 
 
30+ CAFÉ, KOFFIE SPECIAAL 
Ben je erbij?  
Donderdag 17 november heb je de kans. 
Even eruit.  
Weg van huis, van werk, van alledag.  
Tijd voor bijpraten, of een nieuwe ontmoe-
ting?  
De koffie komt in smaakjes, de thee heeft 
voor elk wat wils. 
We zien elkaar! 
Team 30+ Café donderdag 17-11, vanaf 
20:30, Martinushof Kerkplein 41 Markelo, kof-
fie/ thee gratis, consumptie €1,40.  
Info:  30plus_cafe@online.nl 
 
FANCY FAIR 
Denkt u nog aan de evaluatie op 8 november 
2016 om 20.00 uur in de Martinushof? 
Alle vrijwilligers zijn van harte welkom. 
 
 
 

OPEN KERK 
Het is alweer een tijdje geleden dat we "Oran-
je in de kerk" exposeerden. In samenwerking 
met Heemkunde, Oranje Museum Diepenheim 
en inbreng uit onze gemeente was de kerk 
smaakvol ingericht. Organisten zorgden voor 
orgelspel en natuurlijk werd ook het Wilhel-
mus meerdere keren ten gehore gebracht.  
Bij de koffie met oranje cake werd er gezellig 
bij- en nagepraat. 
Dames en heren vrijwilligers, allemaal harte-
lijk bedankt voor jullie medewerking. 
  
MARKELO’s KERKKOOR 1931-2016  

 
We kijken terug op een mooi jubileumconcert 
dat in het teken stond van het 85-jarig be-
staan van het koor. Onder leiding van Marjan 
Klaasen werden hoofdzakelijk Engelstalige lie-
deren gebracht, met Solozang door Geraldine 
Klaver, Annemieke van Doesburg op doedel-
zak, Ira Wunnekink op hobo en Roel Praas op 
piano.  
We hebben deze avond twee jubilarissen ge-

huldigd. Henk Beumer overhandigde namens 
het koor bloemen en een aandenken aan me-
vrouw Alie Schonewille voor haar 25-jarig 
lidmaatschap en Gerda Voskamp werd gehul-
digd voor haar liefst 50-jarig lidmaatschap.  
 
Helaas hebben we op dit moment nog maar 
27 leden…. Tijdens het concert kregen we ge-
lukkig ondersteuning door 3 dames van Mar-
Cant en één heer van Nootzaak. Nog eens 
hartelijk bedankt voor jullie ondersteuning. 
Meer foto’s van het concert op: 
www.marjannoteboom.nl - evenementen 
markelo - naar beneden scrollen. 
 
 

mailto:30plus_cafe@online.nl
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GIFTEN  
Giften:   21 juni t/m 19 september:  
 n.n. = niet noemende 
CvK: College van Kerkrentmeesters: 
GJL. 10,00 / J. 15,00 / O-N. 5,00 / P-R. 15,00 / B-
W.10,00 / HGH. 7,00 / B-K. 10,00 / S. 10,00 / K-O. 
10,00 /  
vdN. 10,00 / K-B. 10,00 / K-D. 5,00 / L-W. 10,00 /  
B-G. 10,00 / JR. 5,00 / V-J. 15,00 / E-V. 10,00 / M. 5,00 
/ E. 5,00 /  RN. 122,00 / F. 5,00 / P-S. 10,00 /  
Verjaardagsfonds:   L. 5,00 / L. 10,00 . V. 10,00 /  
n.n. 20,00 / L-H. 10,00 / GHH. 10,00 / W-Z. 5,00 /  
U-KN.10,00 / n.n. 10,00 / n.n. 20,00 / K-S. 5,00 /  
P-E. 10,00 / JSS 10,00 / K. 5,00 / BJV. 5,00 /  
 
Kerkblad:    R. 50,00 / S-O. 20,00 / JFV. 20,00 /  
GHB. 15,00 / O-H. 5,00 / B-N. 10,00  
Via de SKG bank acc.giro’s: € 2.089,50  
                       
Diaconie:  
Bloemen:  G. 20,00 / AP. 4,00 / AND. 25,00 / L. 5,00 /  
JW. 10,00 / P. 5,00 / S. 15,00 / HHR. 10,00 / DS. 5,00 /  
G-E. 10,00 / MR. 10,00 / K. 20,00 / tW. 20,00 / 
A-W. 10,00 / R-H. 10,00 / JHK. 10,00 /  GWM. 10,00 /  
P-S. 10,00 / J-S. 10,00 / L. 10,00 / DZ. 6,00 / H-V. 10,00 
/ GHV. 10,00 /  
 
COLLECTEN 
Datum:   CvK.:   Diac:   Eindcoll:             Voor: 
05 juni  39,28   39,27  156,86 CvK. Themadienst 
12 juni  29,28   29,27   79,50 CvK. Kerkradio / T.V. 
12 juni  18,31   18,31    48,80 Stokkum CvK.Kerkradio 
19 juni  35,11   35,10   66,70 Diac. Arme kant van Ov 
26 juni  51,53   51,52 140,32 CvK. Orgelfonds 
03 juli  26,38   26,37   62,15 CvK. Onderhoudfonds 
10 juli  25,45   25,45   73,00 Diac. alg. 
17 juli   124,04 124,04 448,33 Diac. L,for Armenia 
24 juli  33,28   33,27   83,30 Diac. St. Ter Wille 
29 juli     66,20  Diac. Anholtskamp 
31 juli  53,22   53,22 130,30 CvK. Alg. Kerkenwerk 
07 aug.  47,79   47,79 123,75 Diac. Noodfonds 
14 aug.  43,55   43,55 142,40 Diac. KerkinActie,  
      Egypte 
21 aug.  49,73   49,73 142,00 CvK. L.Centrum 
26 aug.     61,80 Diac. Anholtskamp 
28 aug.  32,03   32,02   65,95 CvK. Kerkradio/T.V. 
04 sept  40,89   40,89 123,65 Diac. RonaldMc.Donald 
 
ZWO VERZORGT STAMPPOTBUFFET 

Een keer geen zin om eten te 
koken, maar bent u wel in 
voor lekker eten en gezel-
ligheid? 
 
Op woensdag 9 november 

verzorgt ZWO in de Martinushof om 18.00 
uur een stamppot-buffet voor € 7,50 p.p. Na 
aftrek van de kosten, is de opbrengst voor 
Stichting de Vrolijkheid. 
Hebt u al trek, schrijft u zich dan in op de 
formulieren achter in de 
kerk of bij de koster. 
U mag ook gewoon ko-
men maar dan krijgt ie-
dere aanwezige een 
beetje minder……. 
Maar wat doet “De 
Vrolijkheid”? 
“Je wordt wakker na je eerste nacht in een 
opvanglocatie en je denkt; ‘Wat doe ik hier, 

tussen deze mensen? Hier hoor ik toch hele-
maal niet thuis!’  
Het is een gedachtegang die steeds weer te-
rugkomt in de gesprekken met jonge vluchte-
lingen, oncomfortabel als ze zich voelen bij 
het label ‘asielzoeker’. De huisregels, de be-
perking van de keuzevrijheid en de uitzichtlo-
ze verhalen van leeftijdsgenootjes die hier al 
jaren blijken te wonen; het heeft effect op het 
gevoel van eigenwaarde. 
“Woon ik hier?” vroeg een nu 22 jarige vrouw 
zich de eerste dagen constant af.  
Het contrast met het thuisland was groot. 
 “Thuis zorgde ik voor mezelf, nu moest ik 
mijn hand ophouden en geld van de instanties 
aannemen. Er stond een groot stopteken 
recht voor mijn gezicht, ineens was ik een 
vluchteling, waardeloos. Ik kom uit een land 
waar ze al het goede uit je zuigen: je zelfver-
trouwen, je gevoel van veiligheid, je vertrou-
wen in de ander. Als je net hier bent geloof je 
nog niet dat het in een ander land met andere 
mensen zó anders kan zijn.” 
De onzekere situatie van jonge asielzoekers 
maakt een gevoel van zelfvertrouwen niet 
vanzelfsprekend. Dat gevoel moet soms van 
heel ver komen en dan komt een beetje hulp 
goed van pas. 
Stichting De Vrolijkheid probeert zowel de we-
reld in de AZC’s als erbuiten voor asielzoekers 
toegankelijker te maken en laat de kinderen 
proeven aan dromen, ambities en talenten. 
Durven dromen geeft mentale veerkracht. 
Kun je nog gewoon kind zijn als je leeft in 
asielzoekerscentra? 

 
Als het aan Stichting de Vrolijkheid ligt wel. 
Zij organiseert activiteiten die de creativiteit 
stimuleren van kinderen en jongeren. 
ZWO vindt dat dit werk uw steun verdient. 
Mocht u niet kunnen mee-eten, dan is een fi-
nanciële bijdrage via de diaconie ook hartelijk 
welkom. Vermeld dan: voor de Vrolijkheid. 
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HOUD CONTACT MET DE KERK 
Wie als lid van de Protestante gemeente 
Markelo prijs stelt op een bericht van ge-
boorte of overlijden in het kerkblad, willen 
we vragen om dit tijdig aan ons door te ge-
ven.  
Bij overlijden is een in memoriam van maxi-
maal 200 woorden aan te leveren bij de pre-
dikant.  
Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op 
verzoek ook worden beperkt tot de naam, 
datum en leeftijd. 
 

 
ALTIJD VERNIEUWEND 

 
Nynke Dijkstra vraagt 
zich af: ‘Waarom zouden 
we 500 jaar reformatie 
herdenken?’ 
Wat hebben Nederlanders 
nog met Calvijn en Luther? 

Calvinistisch is vaak een scheldwoord: het 
staat voor zuinig, bekrompen, streng en hu-
morloos. Voor Luther hebben we als Protes-
tantse Kerk al onze excuses aangeboden. Zijn 
tirades tegen de Joden zijn onverdraaglijk. 
 
Volgend jaar vieren we in Europa 500 jaar Re-
formatie. Wat? Ja, 500 jaar geleden is het dat 
Luther in Wittenberg 95 stellingen op de deur 
van de slotkerk zou hebben gespijkerd. Dat 
gebeurde op 31 oktober. In die stellingen 
klaagt hij de wantoestanden in de kerk aan en 
roept op tot reformatie. Het leidt uiteindelijk 
tot het ontstaan van het protestantisme. Wat 
Luther was in Duitsland, werd Calvijn in 
Frankrijk en Genève. Je kunt je natuurlijk af-
vragen wat er nú precies te vieren valt. En of 
mensen in en al helemaal buiten de kerk er 
geïnteresseerd in zijn. 
 
Zelf ben ik nogal dol op geschiedenis en de 
verhalen over de reformatie. Op het ogenblik 
herlees ik het oude boek van mevrouw Bos-
boom-Toussaint, ‘Het huis Lauernesse’. Een 
historische roman over de Reformatie in Ne-
derland. Maar de meeste mensen kennen het 
boek niet, en als ze het opslaan, leggen ze het 
denk ik meteen weer weg. Belegen, ouder-
wets, lange trage zinnen. 

 
Wat dat betreft hebben de Tsjechen het mak-
kelijker: hun reformator Jan Hus is nog steeds 
een nationale held. Dat kun je van Luther en 
Calvijn in Nederland niet echt zeggen. Waar-
om dan toch aandacht voor 500 jaar reforma-
tie? 
 
BEREID TOT VERNIEUWING 
Ik denk, dat het alleen kan, als we laten zien 
dat de kerk ‘semper reformanda’ is: altijd be-
zig met hervorming, altijd bereid om te ver-
anderen en te vernieuwen.  
Niet omdat vernieuwen altijd beter is, zeker 
niet, maar omdat het goede nieuws van het 
Evangelie ons altijd weer uitnodigt tot groei, 
tot een vernieuwd en bevrijd leven. Het verle-
den kan ons dáártoe inspireren. 
 
De verhalen van vroeger kunnen ons uitda-
gen: wat zouden vandaag de dag 95 stellin-
gen kunnen zijn? Waar gaan die over? Wat 
klagen we aan? Onrecht in de wereld, ui-
teraard. Maar kijken we ook in de spiegel? 
Wat leren we van de geschiedenis en wat zijn 
we verleerd? Hebben we eigenlijk wel een 
eerlijk beeld van Calvijn en wat ‘calvinistisch’ 
is? De Reformatie was een beweging ‘back to 
the basics’.  
Kerk 2025 nodigt ons daartoe opnieuw uit. 
Kunnen we dat handen en voeten geven in de 
plaatselijke gemeente? 
 
Bij de herdenking van de Reformatie is het 
volstrekt ongepast om alleen naar onze eigen 
‘protestantse identiteit’ te kijken. Onze tijd 
vraagt om verbindingen, binnen het protes-
tantisme, maar zéker ook richting de Rooms 
Katholieke kerk. Dat gaat niet vanzelf. Ik zie 
de Protestantse Kerk in Nederland als een 
kerk die uitnodigend is naar alle kanten, ge-
richt op samenwerking, om – de verschillen 
overstijgend- samen op zoek te gaan naar 
wat God nú van de kerk vraagt. Dat is Refor-
matie met toekomstperspectief. Dat is ook 
missionair van betekenis: een kerk die gren-
zen overstijgt en verbindingen zoekt met an-
deren, vanuit een krachtige basis en met open 
vizier.   
Ds. Nynke Dijkstra 
stafmedewerker Missionair Werk 
 
>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 
d.d. 26 september 2016. 

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

mailto:martinushof@pkn-markelo.nl

