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DEEL JE LEVEN……

Woensdag 12 april 20.00 uur
Paasdienst met Gospelgroep
Vision uit Vriezenveen.
Het project heet ‘’De Brug” van
Goede Vrijdag naar Pasen
Zaterdag 15 april
Paaswake Martinuskerk
21.00 uur m.m.v. ENJOY
Zondag 16 april Paasontbijt
9.00 uur in de Martinushof
10.30 uur Martinuskerk
Paasdienst m.m.v. Markelo’s
kerkkoor
Zondag 30 april Martinuskerk
10.00 uur dienst met Canadese
gasten
m.m.v. The Essex and Kent Legion
Pipeband’
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GELOOF AAN DE MAN BRENGEN

Op het moment dat ik bezig ben met de kopij voor dit kerkblad zie ik een jonge vrouw naar onze voordeur lopen met
een tablet onder de arm. Even gaat het door me heen om net te doen alsof ik haar niet heb gezien. Maar die strategie
vind ik niet echt eerlijk, dus open ik de deur en hoor haar verhaal aan. Na een inleidende begroeting krijg ik vragen
over onze leverancier van gas en het aanbod van een goedkoper alternatief. Wanneer ik duidelijk maak dat wij zulke
zaken niet aan de deur afhandelen, bedankt ze me vriendelijk en geven we elkaar de hand. Achter mijn bureau vraag
ik me af hoe het zou zijn, wanneer wij langs de deuren zouden gaan om over geloof in God te spreken.
Er zullen adressen zijn, waar je binnen wordt gelaten. Maar in veel gevallen kom je als onbekende vast niet verder
dan de voordeur. Wie al bij een kerk hoort, zal minder behoefte hebben om daar met een ander over door te praten.
Omdat de noodzaak om te worden overgehaald tot het christelijk geloof ontbreekt. Vele anderen zullen er waarschijnlijk geen interesse in hebben. Toch zijn dit slechts aannames. Eigenlijk zou ik moeten vragen aan Jehova’s getuigen wat hun ervaringen zijn.
Toen wij in 2013 een groep dertigers en veertigers van onze kerk benaderden met vragen over geloof en kerk was de
deelname overwegend positief. Een uitnodiging om mee te doen aan een ontmoetingsavond van de wijk de Esch leverde de eerste maal een twintigtal belangstellenden op. Er is een groep jong volwassenen betrokken bij een geloofskring. Kort geleden hoorde ik over enkele vrouwen, die belangstelling hadden voor vragen m.b.t. zingeving. Onder
betrokken leden is er behoefte aan kringwerk.
In januari heb ik een
smartphone
aangeschaft om meer mogelijkheden te hebben
om tijdens een bezoek
of overleg een lied of
tekst op te zoeken via
internet. Whatsapp is
daarbij een aanvullende vorm van communicatie met leden van gespreksgroepen. Als een
van de kinderen op vakantie is in het buitenland vormt Facebook
een extra middel om
berichten, foto’s en
filmpjes te ontvangen.
Diezelfde media zijn te
gebruiken om informatie met betrekking tot
kerkelijke activiteiten
te delen.
Wil je anderen tot geloof brengen in Jezus
dan is informatie over
feiten en ervaringen
een wezenlijk begin. Dat kan op allerlei wijze: door persoonlijke gesprekken aan huis, door uitwisselen van gegevens
en chatten via het internet, door deelname aan kringwerk. De uiteindelijk geloofssprong valt niet te regisseren. Wanneer je in deze periode van het jaar het paasverhaal neemt, dan kun je vertellen dat ieder evangelie dit op een eigen
wijze vertelt. In Marcus 16: 8 lees je van schrik bij de vrouwen, die als eerste een leeg graf in de rotsen aantreffen.
Het lichaam van Jezus is weg. Er wordt aangenomen dat dit vers oorspronkelijk de afsluiting vormde van het evangelie. Dat biedt ruimte om de opstanding van Jezus verschillend in te vullen. Ik geloof zelf dat Jezus leeft en dat er contact met Hem mogelijk is, zoals ook wij open kunnen staan voor boodschappen van Hem.
Een voorbeeld hoe zoiets kan werken, las ik in een verslag van een collega over een vrouwelijk gemeentelid van een
jaar of dertig, die last had van depressieve gevoelens. Tot er op een dag door haar heen flitst dat God haar heeft vergeven. Daar werd ze plots bij bepaald toen ze naar een beeldje keek dat ze als geschenk had ontvangen. Het stelt een
ouder voor, die voorover is gebogen over een kind. Dat moment was niet van tevoren vast te leggen. Het overkwam
haar, maar werd wel een basis van hernieuwde levensvreugde en vertrouwen in zichzelf. Over die ervaring vertelde
ze daarna in een kerkdienst, tot ontroering van anderen. Dit sluit aan bij het motto voor op het kerkblad: deel je leven. Dat is geen garantie voor geloof, maar brengt God wel dichterbij.
Een goed Pasen toegewenst. MD
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Kerkdiensten
Zondag 9 april Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK

Palmzondag

Diensten in de Stille week:
Maandag 10 april Martinuskerk Vesper
19.30 uur Nynke van Genderen
Dinsdag 11 april Martinuskerk Vesper
19.30 uur Gerda Vedders-Vasters
Woensdag 12 april Paasdienst verzorgd door H.V.V,
20.00 uur. Martinuskerk met Gospelgroep Vision uit Vriezenveen.
Het project heet ‘’De Brug” van Goede Vrijdag naar Pasen
Donderdag 13 april
* Martinuskerk Witte donderdag - Heilig Avondmaal (zittend)
19.30 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
* Martinushof
20.15 uur The Passion op groot scherm
Vrijdag 14 april Anholtskamp Goede Vrijdag
Viering van het Heilig Avondmaal
16.00 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Vrijdag 14 april Martinuskerk Goede Vrijdag
19.30 uur ds. M. Dijkstra
Zaterdag 15 april Martinuskerk Paaswake Stille zaterdag
M.m.v. het gospelkoor ENJOY
21.00 uur mevr. D. Beuving-Dannenberg
Zondag 16 april PASEN
Martinushof Paasontbijt
09.00 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie / kosten Paasontbijt
Martinuskerk Paasdienst m.m.v. het Markelo’s Kerkkoor
10.30 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Paascollecte
Zondag 23 april Martinuskerk
10.00 uur dhr. R. Nijhuis uit Rijssen
Eindcollecte: Diaconie / JOP
Vrijdag 28 april Anholtskamp zangavond
18.45 ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 30 april Martinuskerk dienst met Canadese gasten
m.m.v. The Essex and Kent Legion Pipeband’
10.00 uur ds. M. Dijkstra en anderen
Eindcollecte: CvK
Zondag 7 mei Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Koffiedrinken na de dienst
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gebracht en geven we elkaar het licht door. Enjoy
werkt die avond mee aan de dienst, terwijl het kerkkoor de volgende ochtend meedoet in de paasdienst.

PALMZONDAG
Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft kerkelijk
werker Netty Hengeveld uit Eibergen verzocht om een
andere voorganger te zoeken voor de dienst van 9
april.
In
haar
plaats gaat
nu
ds.
Dijkstra
voor.
Er
zijn geen
gemeenteleden, die
dan belijdenis van
hun geloof
afleggen,
zoals
in
het verleden gebeurde. Ouderen herinneren zich nog de tijd dat
ze er met wel 30 mensen of meer stonden, nadat ze
waren aangenomen tot lidmaat van de kerk. Is dit
voorgoed verleden tijd? Kiezen mensen er minder snel
voor om belijdend lid van de kerk te worden? Wil men
zich niet binden? Of vindt men dit ja-woord in de kerk
minder nodig, hoewel men gelooft in de God zoals die
in de Bijbel wordt beschreven?
Om de kerk draaiende te houden zijn er wel mensen
nodig, die er de schouders onder willen zetten, ook bestuurlijk. Dat laatste gaat niet zonder be-aming van geloof. En dan mag de liefde natuurlijk niet ontbreken.
Gelukkig kunnen we wel terugzien op een dienst waarin Wim Welmer als nieuwe kerkrentmeester en Hermien Nijland-Menkhorst en Annie Oplaat-Beltman als
pastorale medewerksters aan de gemeente zijn voorgesteld!

PAASONTBIJT
Om 9.00 uur is er op zondag 16 april een Paas ontbijt in
de Martinushof, georganiseerd door de zondagsschool.
Ieder is er welkom Graag opgave vooraf via lijsten in de
Martinushof en in de kerk. (zie ook informatie bij Zondagsschool)
PAASDIENST
Vanwege de maaltijd begint de kerkdienst een half uur
later dan op gewone zondagen. Van tevoren worden er
enkele liederen gezongen. We volgen enkele vrouwen,
die in verwarring geraken bij het zien van het lege rotsgraf waarin het lichaam van Jezus was gelegd en het
ongeloof van zijn volgelingen bij het horen van dit
nieuws. Het Markelo’s kerkkoor werkt mee aan deze
dienst.
ZANGAVOND
Een dag na koningsdag op 28 april, is er een zangavond
in de Anholtskamp Dit is een goede aanleiding om stil
te staan bij het Huis van Oranje en om vaderlandsliederen te zingen !
KERKDIENST IN TEKEN VAN VERZET
Op zondag 30 april zijn Canadese veteranen te gast in
de dienst met ‘The Essex and Kent Legion Pipeband’.
Voor de derde maal organiseert het ‘Canada Comité
Markelo’ de ‘Frank Graham Cycle Liberation Tour’. Dit
maal is verzet het thema. Hopelijk kunnen de oorlogsveteranen Frank Graham en Bert Reynolds dan ook van
de partij zijn. Net als in 2015 is de dienst tweetalig.
DOOPDIENST
Op zondag 7 mei is een doopdienst gepland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij ds. Dijkstra met
wie van tevoren een gesprek plaatsvindt over de
dienst.

STILLE WEEK (met vespers en ‘The Passion’)
In de week voor Pasen staan we stil bij de kruisweg van
Jezus. We overdenken momenten van verlatenheid,
aanvechting, angst, maar ook van hoop op God. Momenten, die raken aan eigen ervaringen. In de vespers
is er ruimte voor meditatie en gebed. Maandag is er

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!

een vesper onder leiding van Nynke van Genderen en
dinsdag onder leiding van van Gerda Vedders-Vasters.

Ze duren ongeveer een half uur. Op woensdagavond
12 april verzorgt het koor Vision uit Vriezenveen een
programma onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Vrouwenvereniging. Donderdag gedenken we
de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen en delen
brood en wijn als teken van zijn leven dat Hij gaf voor
ons. Aansluitend is de uitvoering van ‘The Passion’ in
Leeuwarden in de Martinushof te volgen op een groot
beeldscherm. Er wordt gezorgd voor een hapje en een
drankje.
Vrijdagmiddag is er
een avondmaalsviering in de Anholtskamp. Op de avond
van de Goede Vrijdag is er een viering
in de kerk, waarin
we de ‘via dolorosa’
volgen, die Jezus is
gegaan. Stille Zaterdagavond zien we terug op beslissende momenten van
Gods handelen in de Bijbelse geschiedenis en vieren
we het leven. Als teken van het Licht dat door het donker heen breekt wordt de nieuwe paaskaars in de kerk

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.
ZONDAGSSCHOOL
Onder kerktijd (10-11 uur) is er in de Martinushof en in
Elsen de Zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. Zit je op de basisschool dan kun je ook naar de
Zondagsschool!
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 aanwezig waarmee u een gesprek kunt voeren. Mocht u er alleen even uit willen zijn, schuif ook
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dan gerust aan. Er heerst altijd een goede en ontspannen sfeer. Welkom!

vanuit gaan dat zij er nog een goede bestemming voor
heeft. ‘Biebel Belt’ was de term, die een aanwezige
daar toen spontaan aan gaf.
Soms zien boeken er bedompt uit. Je zou ze belegen
kunnen noemen, zo was een opmerking uit de kring
van koffiedrinkers. ‘Die houden we erin’, zo was de reactie van een lid van de boekencommissie. Bij kaas
gaat de waarde omhoog naarmate deze langer heeft
gelegen. Dat ligt bij boeken vaak anders, maar als een
bijbel er belezen uitziet, is dat een mogelijk signaal dat
iemand er de blijvende waarde van inziet. Hopelijk
kunnen velen dat bevestigen.

AGENDA
3 april en 1 mei: Zingen uit Liedboek van 19.00 tot
19.45 uur in de Martinushof o.l.v. Bep van der Zwan
6 april; gespreksgroep ‘Rondom de Zonneweg’ bij John
en Janneke Hofman, Zonneweg 22 van 20.15 tot 22.00
uur; over getallen in de bijbel; info bij ds. M. Dijkstra
13 april: The Passion in Leeuwarden op beeldscherm te
volgen in de Martinushof; zaal open vanaf 20.15 uur.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

20 april: Geloofskring van 20.15 tot 22.00 uur over de
tien geboden; info bij ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Wijk Noord

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818

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
Op 8 maart overleed Johanna Hendrika (Hanna) Sligman-Vinkers op de leeftijd van 91 jaar. Hanna was
sinds februari 2013 weduwe van Jan Hendrik Sligman
met wie zij 60 jaar getrouwd is geweest. Met hart en
ziel hebben ze op hun boerderij aan de Brikkenweg
gewerkt. Hanna was afkomstig van ‘De Schoolte’ in
Herike, waar nu een nicht woont met wie ze een goed
contact had. Toen geen van de drie kinderen de boerderij in Markelosebroek ging overnemen, besloten ze
deze te verkopen en in de Schoolstraat een nieuw huis
te laten bouwen. Ze hebben nog vele jaren kunnen genieten van fietsen, wandelen en het zien opgroeien van
klein- en achterkleinkinderen. Groot verdriet was er
toen hun dochter, achterkleinkind en schoondochter
kort achter elkaar overleden. Hanna wist erin te berusten en vond de moed om door te gaan, ook toen ze zelf
ziek werd. Dankzij buren, kinderen en thuiszorg was
het mogelijk dat ze gedurende die periode thuis kon
blijven. ‘Niet klagen, maar dragen en bidden om
kracht’: dit gezegde vormde de opstap naar de herinnering aan haar levensloop en naar de overdenking in
de afscheidsdienst. Daarna vond de begrafenis plaats.
Moge de herinnering aan Hanna tot zegen zijn. MD

WIJ GEDENKEN
Op 9 maart is Mineke Boomkamp-Kevelham in alle rust
overleden op de leeftijd van 81 jaar. Na een hersenbloeding in 2012, bleek ze ondanks een revalidatieperiode niet langer zelfstandig te kunnen wonen. De laatste jaren verbleef ze op de Stoevelaar waar ze zich omringd wist door haar familie en vrienden. Haar vijf
dochters zorgden er voor dat ze elke dag bezoek had,
iets wat ze enorm waardeerde.
Mineke is op 12 mei 1935 te Holten geboren en groeide op met drie broers en één zus. Na haar huwelijk met
Gerrit Boomkamp kwam ze in Markelo te wonen. Mineke en Gerrit waren gek met hun vijf meiden. Mineke
was druk met haar gezin, maar bleef ondernemend. Zo
was ze lid van de Vrouwenvereniging, actief bij Het
Huisvrouwenorkest, zwom ze graag en werkte ze jarenlang als schoonmaakster.
Ze was een lieve vrouw
en zorgzaam voor anderen. Die zorgzaamheid
had ze van nature, maar
werd versterkt door haar
geloof. Ze was iemand
die mensen wist te binden. Dit werd duidelijk
gemaakt tijdens haar afscheid door haar dierbare familieleden.
Marja Zandjans

VERSTERKING TEAM
In wijk zuid versterken Hermien Nijland en Annie Oplaat sinds kort het pastorale team. In de dienst van
zondag 26 maart zijn ze aan de gemeente voorgesteld
als pastorale medewerksters, hoewel ze voor ons geen
onbekenden zijn. Want beide zijn eerder al ouderling
geweest en deden ook op ander terrein vrijwilligerswerk. Het is mooi dat ze zich willen blijven inzetten.
We wensen hun Gods zegen toe bij hun bezoekwerk.
Hoe enkele straten onder hen worden verdeeld, is op
dit moment nog niet bekend. MD

PRAAT BIJ DE KOFFIE
Op een ochtend dronk ik in de Martinushof een kop
koffie, nadat ik met anderen had nagedacht hoe we de
gedachtenisplek in de kerk beter konden inrichten. Op
dat moment waren er ook vrijwilligers aanwezig, die de
verzameling boeken en muziek bijhouden. Het gesprek
kwam op de vraag wat er gebeurt met oude bijbels. Die
doe je niet zo makkelijk weg. Er bestaat de mogelijkheid om ze in te leveren, zodat ze voor een zachte prijs
worden verkocht. Soms komen er belangstellenden uit
Rijssen. Tegenwoordig bestaat ook de mogelijkheid dat
ze worden verwerkt tot nieuwe bijbels. Gerda VeddersVasters vertelde dat sommigen haar ook weten te vinden als adres om oude bijbels af te geven, omdat ze er

Kerkenraad
VAN DE KERKENRAAD, VAN DE (EX)VOORZITTER
Op 23 februari vergaderde de kerkenraad voor het
laatst onder mijn voorzitterschap. Op 1 maart is zoals
ik al in het vorige kerkblad schreef de voorzittershamer
overgenomen door de heer Henk Bolink. Tot 1 juni zal
ik hem en de kerkenraad nog bijstaan en zo nodig advi5

seren. Ook tot die datum zullen ds. Wiersma en de
heer Slotman respectievelijk de kerkenraad en
kerkrentmeesters adviseren. Zoals ik ook al in het vorige kerkblad meldde is er contact met een interim predikant. Afgelopen week heeft het moderamen met deze predikant kennis gemaakt en op korte termijn zal er
een kennismaking zijn met de gehele kerkenraad. Het
moderamen zal aan de kerkenraad voorstellen om akkoord te gaan met de detachering van deze interim
predikant die gespecialiseerd is in beleidsmatig werken
van kerkenraad en gemeente. We hebben het volste
vertrouwen dat deze predikant het beleid van het afgelopen jaar kan voortzetten en uitbreiden en een goede
overbrugging is naar een stabiele gemeente in Markelo. Tevens zal in die periode gekeken worden naar de
invulling van predikantsplaats(en) in Markelo voor de
periode daarna. De interim predikant zal gedurende
een jaar voor 50% door het mobiliteitsbureau van de
Protestantse kerk gedetacheerd worden in Markelo.
Zodra de aanstelling definitief is zal dit in de kerk afgekondigd worden en daarna in het kerkblad komen.
We zijn zeer verheugd dat de heer Wim Welmer heeft
toegezegd om kerkrentmeester te worden. Op 26
maart is hij in de dienst bevestigd. Wij wensen hem
een goede tijd toe binnen het college.
De kerkenraad heeft over de mogelijkheid van “Groene
kerk” en in dat kader het onderzoek naar zonnepanelen op het dak van de Martinushof gesproken. Diakenen en kerkrentmeesters gaan dit verder onderzoeken
en komen met een voorstel naar de kerkenraad waarna die een besluit zal nemen.
Met betrekking tot de “claim-zaak” kunnen we meedelen dat onze advocaat een verweerschrift heeft geschreven aan de tegenpartij. Wanneer er echt duidelijkheid is zullen wij u dat melden.
Er is in de kerkenraad uitgebreid gesproken over de
nieuwe ontwikkelingen in de landelijke kerk. De organisatie van de kerk wil men nogal drastisch wijzigen. De
gemeenten moeten de ordinanties bespreken en kunnen reacties aan de classis sturen die ze daarna verwerkt in een reactie aan de synode. In z’n algemeenheid zal het zo zijn dat de “meerdere” kerk verder van
de gemeentes af komt te staan. De kerkenraad van
Markelo betreurt dit en heeft dat ook in haar antwoorden laten blijken.
We gaan nu op weg naar Pasen, het feest van belofte,
van harte wens ik u een Goede week toe met uitzicht
op de Vreugde van de Opstanding.

weken voor Pasen merkt zĳ hoe weinig jongeren nog
weten van het Paasfeest. Nelleke helpt daarom kerken
om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan
deze jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die
niets meer weten van geloven opeens geraakt kunnen
worden als ze de kracht van het Paasverhaal wél ontdekken. Als opeens doordringt dat de liefde echt sterker is dan de dood, is dat een doorbraak waar iedereen
enthousiast van wordt. JOP gelooft dat jongeren het
recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en
te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen
wil zijn.
Daar zet JOP zich voor in met het ontwikkelen van een
nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen.
Helpt u mee?
JOP Paascollecte, 16 april 2017
GROENE KERK
Groen is schepping, groen is klimaat,
groen is duurzaam en groen is goed en
recht doen.
Voor wat betreft de zonnepanelen is
het voorstel van de Diaconie iets gewijzigd want het is verstandig om
meer zonnepanelen te plaatsen dan was vermeld in
het kerkblad van maart. U hoort er in het volgende
kerkblad meer over.
ZENDINGSBUS
De kerkenraad heeft besloten om de vroeger zo bekende zendingsbus weer in ere te herstellen. Omdat
zending is opgegaan in Kerk in Actie, een organisatie
van de PKN, heet de bus nu “Kerk in Actie bus”. Vanaf
zondag 26 februari staat de houten “zendingsbus” achter in de kerk en kunt u elke zondag iets geven aan één
van de projecten van Kerk in Actie.
Elk kwartaal zal de ZWO groep van de Diaconie een bestemming geven aan de opbrengst van de bus. Het eerste kwartaal van 2017 en in de veertigdagentijd voor
Pasen is de opbrengst bestemd voor ouderen en zorg
voor eenzamen in Moldavië, een arm land in OostEuropa.

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdclub / Knutselclub

Zit je op de basisschool en vind je het ook leuk om
gezellig met andere kinderen samen te knutselen,
kom dan op donderdagavond 20 april van half zeven
tot half acht naar de Martinushof om gezellig een
uurtje te knutselen.. De kosten bedragen € 1,00.
Opgave vooraf is niet nodig.
Leiding Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp.

Nynke van Genderen

Diaconie
BESTEMMING DIACONALE COLLECTE
JONGEREN ONTDEKKEN DE
KRACHT VAN PASEN
Weten jongeren nog wat we
vieren in de kerk met Pasen?
Als hen die vraag wordt gesteld,
antwoorden ze: Met Pasen
werd hij toch geboren in een
kribbe? Of nee… ging hij toen
niet
dood? Of het blijft angstvallig
stil.
Nelleke is catecheet en werkt
bĳ JOP, Jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk. In deze

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Paasproject in de Martinuskerk.
Zondag 5 maart
zijn we gestart
met het Paasproject voor de jeugd
in de Martinuskerk.
Thema "Geloof in
het leven".
Onder kerktijd
van 10 tot ongeveer 11 uur kunnen
de kinderen in een
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eigen ruimte luisteren naar verhalen over Jezus die
op weg gaat naar Pasen, er is muziek, drinken, collecte voor een goed doel en we gaan samen knutselen. Het project wordt afgesloten op eerste paasdag.
Kom jij ook?

Het project heet ‘’De Brug” van Goede Vrijdag naar
Pasen
Het lijdensevangelie in zang, beeld en woord.
Gospelgroep Vision zal u meenemen van Goede Vrijdag
naar Pasen, een weg van donker naar licht…
U ziet o.a. een indringende film die het Paasverhaal op
een bijzondere manier illustreert als een vader en zijn
zoon er alles voor over hebben een treinongeluk te
voorkomen.
Op een integere en indrukwekkende manier proberen
wij om u te laten beseffen hoe groot en bijzonder het
lijden, sterven en opstaan van onze Heer en Heiland is.
Onze Vader gaf zijn enige Zoon, opdat een ieder die in
Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft!
De kerk is voor iedereen toegankelijk en begint om
20.00 uur. Voor leden- en niet leden van de HVV.
Bij de uitgang vragen wij een vrije gift.

Wij hebben er zin in!

Groeten van de leiding van de Kindernevendienst.

VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Paasontbijt Het lijkt nog wel ver weg
maar het zo weer Pasen. En dan is
het ook weer tijd voor het Paasontbijt! Zondagmorgen 16 april 2017
organiseert de Zondagsschool het
traditionele Paasontbijt en wij nodigen iedereen graag uit om aan te
schuiven voor een gezellig en lekker ontbijt waarbij de
eieren natuurlijk niet mogen ontbreken. Daarnaast
worden er leuke, vrolijke liedjes gezongen en kunnen
we luisteren naar het paasverhaal van “Opa Knoest”.
Kortom: een hele gezellige morgen voor jong en oud!
Het Paasontbijt is voor iedereen toegankelijk en begint
om 9.00 uur in de grote zaal van de Martinushof zodat
we op tijd klaar zijn voor de eredienst in de Martinuskerk.
Wil je ook bij dit Paasontbijt aanschuiven, geef je dan
op bij één van de onderstaande personen:
Hettie Hollander tel 362351
Wilma Kloots tel 361641.
Of schrijf je naam op de lijst achter in de kerk. Wij zorgen er dan voor dat er voor iedereen een heerlijk ‘ontbijtje’ klaar staat!
In verband met palmzondag is er geen zondagsschool
op zondagmorgen 9 april 2017.

Het belooft een goede en bijzondere avond te worden.
Wij hopen vele mensen te mogen begroeten.
Bestuur H.V.V.
Met de leden van de H.V.V. gaan we samen een
paasmaaltijd gebruiken in de Martinushof .
Aanvang 18.00 uur.

.
april 2017

Algemeen
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING
MARKELO
Paasdienst in de Martinuskerk met Gospelgroep Vision uit Vriezenveen.
Wij als bestuur van de H.V.V. hebben de gospelgroep
Vision uit Vriezenveen uitgenodigd om samen het
Paasfeest te vieren in de Martinuskerk op woensdag
12 april a.s.
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zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20

Johannes 11:28-54
Johannes 11:55–12:11
Psalm 129
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:12-21
Romeinen 6:1-14
Psalm 73
Johannes 12:12-19
Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Psalm 140
Johannes 13:1-38
Johannes 18–19
Jesaja 12:1-6
Johannes 20:1-18
Romeinen 6:15-23
Romeinen 7:1-12
Romeinen 7:13-25
Romeinen 8:1-11

Open graf
Feestmaal
Niet gebroken
Als vijanden al verzoend
Adam I en Adam II
Niet meer zondigen
Schijn bedriegt
Inhuldiging
Boerenwijheid
Kijk en luister
Roep om bevrijding
Voorbeeldgedrag
Lijdensverhaal
Loflied
Vasthouden en loslaten
Wie is je baas?
Huwelijk als metafoor
Tweestrijd
Geestelijk leven

vr 21

Romeinen 8:12-25

Kinderen

za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28

Romeinen 8:26-39
Johannes 20:19-31
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10
1 Petrus 2:11-17
1 Petrus 2:18-25

za 29

1 Petrus 3:1-12

zo 30

Johannes 21:1-14

Geestelijke bijstand
Ooggetuigen
Verrassende erfenis
Wees heilig
Stenen
Vrije vreemdelingen
Verdraagzaamheid
Onderlinge omgang tussen
mannen en vrouwen
Extra vissen

worst, gebraden krabbetjes en een lekkere jus in het
kuiltje.
Tussen de gangen door werd een presentatie gegeven
over het werk van de Stichting Theo de Wit-Lanka Education Fund op Sri Lanka.
Na afloop was er nog een heerlijk toetje en koffie.
Na aftrek van de kosten is er een bedrag van € 240 geschonken aan de stichting.

mei 2017
ma 1
di 2
wo 3

Johannes 21:15-25
Spreuken 13:1-12
Spreuken 13:13-25

Liefdesverklaringen
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?

KERKKOOR
Zingen in de paasdienst
Wij vinden het fijn dat wij op Paasmorgen weer mooie
Paasliederen voor u mogen zingen. Wij zullen ons best
doen om er een sfeervolle Paasdienst van te maken.

MIDDAG OVER ICONEN IN HET BEAUFORT EN
EXPOSITIE IN EUNGS SCHÖPPE
Op woensdag 12 april om
vanaf 13.30 uur zal de
heer H. Heutink, directeur
van het Kamper Ikonenmuseum, in het Beaufort
een voordracht houden
over de betekenis van ikonen. De toegangsprijs bedraagt € 7,50 en is inclusief koffie.
De middag richt zich op
het thema ‘Passie met Pasen’.
Aansluitend kunt u een
bezoek aan Eungs Schöppe brengen waar de ikonen-expositie is ingericht.
Daarna is de ikonen-expositie te bezichtigen in de
weekenden van 7, 8 en 9 april, 15, 16 en 17 april en
21, 22 en 23 april steeds van 13.30 – 17.00 uur. De
entreeprijs € 3,50.

Uitstapje
Het kerkkoor is van plan een dagtocht per bus te maken op 3 mei met koffie, lunch en diner ’s avonds bij de
Poppe.
Waar we heen gaan is nog een verrassing.
Omdat het koor kleiner
wordt en daardoor de kosten hoger, willen we ook
niet-leden de gelegenheid
bieden aan deze busreis
mee te doen. De kosten
liggen op ong. € 75 per
persoon.
Zolang de bus nog niet vol is kunt u zich nog opgeven
bij Janny Linde, die ook nadere informatie kan geven.
ADRESWIJZIGING VAN DS. ARY BRAAKMAN

Per 8 maart zijn wij in Goor komen
wonen. Ons adres is:
Fam. Braakman,
Spreeuwenstraat 44,
7471 HB Goor.
Tel. 0547-375407
E-mail: a.braakman67@caiway.nl
Mobiele nummers zijn gelijk
gebleven.

Vanaf 26 februari staat er
nu elke week
de
“Kerk-inActiebus” achter in de kerk.
Als christelijke
gemeente zijn
we sterk betrokken bij de
werkvelden
Zending, Werelddiakonaat
en Ontwikkelingshulp.
Maar hoe kunnen we hieraan vorm en inhoud geven?
De kerkenraad heeft besloten de zendingsbus weer in
ere te herstellen en de ZWO groep zal ieder kwartaal
een project aandragen waarvoor we met zijn allen ons
inzetten.
In deze 40- dagentijd voor Pasen gaat de opbrengst van
de “Kerk in Actiebus” naar Moldavië.

MAALTIJD PASTORAAL MEDEWERKERS EN AMBTSDRAGERS
Op dinsdagavond
21 maart hebben
we een fijne samenkomst gehad
van pastoraal medewerkers
van
Noord en Zuid en
ambtsdragers. Een
compleet 3 gangen
diner stond voor
ons klaar. Jeroen
had groentesoep
gekookt.
Daarna
werd door slager
Kastelein uit Diepenheim
een
stamppotbuffet
klaargezet met drie
soorten stamppot:
zuurkool, boerenkool en hutspot.
Daarbij nog rook-

De Russisch Orthodoxe, Lutherse en Baptisten kerken
hebben samen een groot bereik in de samenleving
daar. Ze doen aldaar wat zij kunnen, maar hebben in
de voormalige Sovjetstaat decennialang geen diaconaal
werk kunnen doen en moeten hun structuren weer
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opbouwen.
Deze kerken bieden hulp aan zowel ouderen als kinderen en slachtoffers van mensenhandel. Jongeren zijn
hier ook actief bij betrokken en ontdekken op deze
manier ook hun eigen mogelijkheden.
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

Doet u mee door elke week iets in de bus te doen?
Alvast hartelijk dank.

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.

Gedicht gemaakt voor de Biddagviering woensdag 8 maart 2017 in de Brookschole. Thema verbinding:

Verbinding
Biddag vuur gewas en arbeid
Fijn um dit hier nog te doon
Ie heurt er neet völle meer van
Wie’j hoalt het gewoon.
Hier binn’n is ‘t gemoedelijk en warm
en proate wie over ‘t Woord
al hebt ze in deel’n van de wereld
er nog nooit over gehoord.
Mensen wordt doarumme brach
Veur eur is het leaven een “duusteren nach”
Hier leave wie in licht
ook al wordt er steurig meer gezwicht
Karken wordt leager, mensen meer heustig
heb minder andacht veur de noaste.
Mar vandage wordt wie’j even stille zet
en is er tied veur een gebed
wie bint hier noe tesaam
voalt de hande in ‘ s Heren naam
en bidt um krach en zegen
in ons wark en op onze wegen.
Zo blif hoppelijk ‘n 2e woensdag in meert
ons nog lange völle weert.
Het is veurjoar- de knöppe komt al lös
De eerste blumkes bleuit in het grös.
Wie’j zeit wier en mest
En doot ons best
want: niks is zo gezond
as wa’j verbouwt op eigen grond.
Het is toch de verbondenheid
wat oe mood gif en vlijt.

Die eerste mooie dage bint zo fijn
um dan boeten te wëën.
Stoa’j echt te kieken en luustert
heurt de wind, het is of ze fluustert:
ik heb dage van vertrouwen met ebrach
en ok ’n hand wat dreg
wat zwoader weg dan tied en nach.
Ik bin langs ’n dikken boom egoan
en dache; as het geloof es zo kon stoan
dan was de wereld minder kold
en lekken de Knöppe nog mooier an ‘t holt.
Hier in het Brook steet ’n tv toren- fier en hoog
onderlangs stroomt de Schipbekke met ’n boog.
er over lig de hoge brugge- een bekende naam
het bindt Brook en Maarkel tesaam.
Eerdere joaren hef de Brookjeugd
De teennagers van toen,
biej ‘t poppenvonder het zwemm’n eleerd
en misschien ok wal een eerste zoen.
Het is als saamhorigheid, mar ‘n simpel ding
mar wal een leuke herinnering.
Ja veurjoar- alles lik dan één en al fleur,
mar het kan ok wal duusternis
a`j dan deur ’t raam noar boeten kiekt
het landschap wazig is,
Dan kump het ogenblik
de’j oe ofsluut in oe eigen stille ik
det gevouwen hande dan kunt zegg’n
wat ons neet is oet te legg’n.
Dina Nijkamp- Hakkert
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Dag God
Hij schiep het licht
noch traag, noch vlug,
gaf ogen zicht
aan mens en mug,
hing sterren op
aan het plafond,
’n witte maan
’n rode zon,
nu zit Hij op zijn
hemeltroon,
ik zeg: ‘dag God’,
Hij zegt: ‘dag Toon’.
Toon Hermans

