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           Troost 
 
Iemand troosten is niet eenvoudig. Want welke 
woorden zeg je tegen iemand die verdriet heeft? 
Wat zeg je als iemand een verlies heeft geleden, die 
deze Kerstdagen voor het eerst alleen is of een 
naar bericht heeft gehad of ziek is? Dan zijn 
woorden heel moeilijk te vinden, ze kunnen nooit 
goed uitdrukken wat je eigenlijk wilt zeggen en 
soms maken goed bedoelde woorden meer kapot 
dan dat ze troost bieden.  
 
Toch moet Jesaja woorden van troost spreken. Hij 
moet zeggen dat er een einde zal komen aan de slavernij, dat er hoop is. Het volk 
Israël was in ballingschap in Babel, ze verlangden terug naar huis. Maar er leefde 
weinig hoop onder de mensen op een goede afloop. Ze zagen alleen duisternis en 
daarin geen enkel lichtje.  
 
In het duister van deze mensen moet een woord van troost klinken. Een woord dat 
een beetje licht kan brengen, dat uitzicht kan brengen, nieuwe hoop. Even niet meer 
aan dat erge denken, even het verdriet vergeten, even het gemis niet meer voelen, 
even de angst de angst laten. Zo spreekt Jesaja, hij mag zijn stem luid laten klinken:  
 
‘Ziehier is jullie God’.  
 
Zo klinken de woorden van troost: dat God er is. U bent niet alleen in het duister, 
niet alleen met verdriet, niet alleen met deze Kerst. Er is Iemand die het er met u 
uithoudt. Die niet wegvlucht, die niet weer weggaat als het avond is, maar die de 
hele duisternis door er is. Dat is de troost van Jesaja: God is er. 
 
In het duister is er licht. Dat is de troost van Kerst. Er worden niet alleen woorden 
gesproken om iemand te troosten, maar God stuurde zijn Zoon Jezus Christus in deze 
wereld om met ons samen het duister te doorstaan en het te doorbreken. Kerst is de 
ommekeer naar lichtere dagen. Het Kerstkind is het Licht der wereld. Hij brengt 
troost. Hij is de troost.  
 
Gezegende Kerstdagen gewenst. 
 
Ds. Elly v.d. Meulen 
 
Lezen: Jesaja 40:1-11 
  



Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk 
in Nederland, haar dienstenorganisatie en de Kerkenraad van de  
Protestantse Gemeente Markelo, nodigen u van harte uit om de  
kerkdienst bij te wonen, waarin Rob. Nijhuis wordt bevestigd en  
intrede doet als predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in 

Nederland, ten dienste van de Protestantse Gemeente Markelo.

D.V.  Zondag 17 december 2017 
om 10.00 uur in de Martinuskerk te Markelo 

 

 
Rob. Nijhuis zal worden bevestigd in het ambt van predikant door  

ds. Astrid Gouma. Als onderdeel van deze bevestiging zal de  
handoplegging plaatsvinden door een  

aantal collega predikanten.

Namens de Protestantse Kerk in Nederland en haar 
dienstenorganisatie,
 dr. R. de Reuver, scriba
 ds. mr. J.P. van Ark, manager Kerk en Werk 

Namens de kerkenraad van de Protestantse  
Gemeente Markelo,
 H. Bolink - voorzitter
 G. Rabe - scriba



 
  

 
 

. 
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Zondag 3 dec   Martinuskerk – 1e advent  

10.00 uur  ds. H. Koetsveld uit Hengelo(o) 

Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten minima   
 
Zondag 10 dec    Martinuskerk – 2e advent  
10.00 uur  ds. E. v d Meulen  

Eindcollecte: CvK /   

 
Zondag 17 dec    Martinuskerk – 3e advent  
10.00 uur  ds. A. Gouma  / ds. R. Nijhuis uit Rijssen 
Eindcollecte: Diac / St. Theo de Witt – hulp aan Sri Lanka 

  
Zondag 17 dec   Martinuskerk - Volkskerstzang  
m.m.v Fanfare en Markelo’s mannenkoor 
19.30 uur       
Eindcollecte: CvK / St. Noaberschap 

 
Zaterdag 23 dec    Anholtskamp – kerstviering  

14.00 uur  ds. M. Dijkstra  
Collecte: Diaconie    
 
Zondag 24 dec  
     Martinuskerk – 4e advent  

     10.00 uur  mw. N. Hengeveld uit Eibergen   
      Eindcollecte: CvK /  
     Martinuskerk – Zondagsschool  
     11.30 uur  ds. M. Dijkstra   
     Eindcollecte:  CvK / Kerstviering Zondagsschool 
 
Zondag 24 dec    Kösters koele - kerstgezinsdienst  
19.30 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg   

Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
 
Zondag 24 dec    Martinuskerk – kerstnachtdienst m.m.v. 
Markelo’s kerkkoor  
22.00 uur  mw. D. Beuving-Dannenberg 

Eindcollecte: Diaconie / Kerk in Actie – Kinderen in de knel   
 

Maandag 25 dec Martinuskerk – Kerstviering  
m.m.v. gospelkoor Enjoy en ossenhoornblazers 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
Eindcollecte: CvK 
  
Zaterdag 30 dec.  Martinuskerk – TOP 2000 dienst 
19.00 uur m.m.v. gospelgroep PROMISES 

 
Zondag 31 dec Martinuskerk - Oudjaarsdienst  
10.00 uur  ds. J. Eertink uit Rijssen 
Eindcollecte: Diaconie / St. Ter Wille 
  
Zondag 7 januari  Martinuskerk - Nieuwjaarswensen 
10.00 uur  ds. M. Dijkstra 

Eindcollecte: CvK  
 
Zondag 14 januari   
     Martinuskerk 
     10.00 uur  mw. D. Beuving - Dannenberg  
     Eindcollecte: Diac / Kerk in Actie - Oecumene  
     Buurtdienst Stokkum 
     10.00 uur  ds. M. Dijkstra 
     Eindcollecte: CvK /  

  
Zondag 21 januari Martinuskerk–H. Avondmaal (lopend) 
10.00 uur  ds. R. Nijhuis 
Eindcollecte: Diac / eigen middelen 

Kerkdiensten 
 

Protestantse Gemeente Markelo 
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo 
Tel: 0547–363890 
 
Kerkenraad: 
Preses: Dhr. H.J. Bolink 
Email: h.bolink@bvna.nl 
Stationsweg 28, Markelo 
Tel. 06 53 852090 
Scriba: Mw. G. Rabe Lochemseweg 20, 
Markelo 
Email: scriba@pkn-markelo.nl 
Tel. 0651 424315 
 
Voorgangers:  
Ds. M. Dijkstra,   Tolweg 3  Markelo 
Email: martends@caiway.net 
Tel. 0547 361238 
Ds. E. v d Meulen,  Peelstraat 29a  Erica 
Email: elizabethvandermeulen@kpnmail.nl 
Tel. 0624 845028 
Ds. R. Nijhuis, Stokmansveldweg 14,  Rijssen 
Email:  r-n@r-n.nl  
Tel. 06-53757103 
 
Koster:  Jeroen Noltus 
Email: martinushof@pkn-markelo.nl 
Tel. 0547 363890  
 
Kerkelijk bureau:  
Adres: Kerkplein 41,  tel. 361242 
E-mail:  kerkburo@pkn-markelo.nl 
Openingstijden: maandag van 10 -12 uur 
Mw. Thea Aanstoot-Meijerink  (financiën) 
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur 
Mevr. Gerdien Rabe  (leden adm.) 
 
Coll. van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL 73 RABO 034 07 01 153 
De stichting Noabers i.o.  
Bankrekening: NL 43 RABO 031 50 29 382 
Diaconie Protestantse Gemeente: 
Bankrekening:  NL 65 RABO 034 07 00 327 
 
Colofon 
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 blad verschijnt op:   
                 15 januari 2018  
Inleveren kopij vóór:  4 jan. 2018. 
Naar:       kerkblad@pkn-markelo.nl 
Voor advertenties: 
Aanvraag bij het kerkelijk bureau 

mailto:h.bolink@bvna.nl
mailto:elizabethvandermeulen@kpnmail.nl
mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl
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BIJ DE DIENST VAN 10 DECEMBER 

Bijbellezen met verschillende groepen: lezen oude-
ren de bijbel anders dan jongeren?  
Aan de hand van de bijbellezingen van deze zon-
dag (Jesaja 2:1-5 en Johannes 1:19-28) bereidde 
ik deze dienst voor met een groepje ouderen en 
een enkele jongere. We keken naar hoe de tekst 
creatief verwerkt kan worden, wat het meest in het 

oog springend is in de tekst en wat de tekst uit het 
Oude Testament en die uit het Nieuwe Testament 
met elkaar te maken hebben. 
Benieuwd naar wat daar uit is gekomen?  
Zondag 10 december hoort u in de dienst erover! 
Welkom! 
 Ds. Elly v d Meulen 

 
KERSTVIERING IN ANHOLTSKAMP (PVD) 
Op zaterdag 23 december is er een Kerstviering 

in Anholtskamp. Het begint om 14.00 uur en u 
bent allemaal van harte welkom!  
Ds. Marten Dijkstra zal in deze dienst voorgaan en  

Henk Langenkamp begeleidt de zang op de piano.  
Bep van der Zwan zal op de dwarsfluit spelen.  
Marietje Kranenberg zal een gedicht voordragen. 
We hopen een mooie viering met elkaar te hebben. 
 
KERSTNACHTDIENST 
Om 22.00 uur is er in onze mooi verlichte kerk de 

nachtdienst die geleid wordt door Dini Beuving-
Dannenberg. Veel samenzang en medewerking van 
het kerkkoor zijn garantie voor een fijne dienst met 
elkaar. 
  
KERSTMORGEN 
Ossenhoornblazers spelen hun partij buiten. Binnen 

doen zangers van Enjoy de naam van hun koor eer 
aan. En samen willen we eer geven aan God, die 
ons in Jezus wil bereiken. Wie niet kan wachten 
met de lofzang; van tevoren is er al zingen.  
 
NIEUWJAAR WINNEN 

Op zondag 7 januari is er in de Martinuskerk en 
een week later in Stokkum gelegenheid om elkaar 
een goed 2018 toe te wensen. U bent van harte 
welkom.  
 
KINDERDIENST / OPPASDIENST 
De oppasdienst voor de kleinste kinderen is in de 

consistoriekamer. Alle kinderen tot 3 jaar zijn 

welkom bij de oppasdienst.  

De kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de 

kinderdienst! De kinderdienst begint in de kerkzaal 

maar tijdens de dienst gaan de kinderen, na het 

aansteken van de lantaarn, naar de consistorieka-

mer. 

 
VERVOER 
Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen ver-

voer? 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. 

 

KOMT ALLEN ….. JIJ TELT MEE….. 
 

 
 

KERST VOOR ALLE MARKELOËRS 
KERSTGEZINSDIENST IN DE KOELE 

M.M.V. ZOVEEL MOGELIJK 
KINDEREN 

 
Zondagavond 24 december is er om 19.30 uur  

een Kerstgezinsdienst in de Kösters Koele 
 

We zingen samen mooie bekende kerstliederen 
Vertellen het kerstverhaal op een bijzondere wijze 

Er zijn herders, engelen, wijzen 

schapen, “os” en ezel 
En natuurlijk is er weer een kerstkindje in de 

voederbak met de ouders Maria en Jozef 
 

Het belooft een mooie kerstviering te worden. 
 

Wij nodigen u van harte uit voor deze 

kerstgezinsdienst 
Na de dienst kunnen we het kindje bewonderen 

en bieden wij u een kop warme 
chocolademelk/koffie/glühwein aan. 

 
 

Team Kerstgezinsdienst Kösterskoele 
Olga, Josje, Anita en Dini 

 

 
 

HERDERS EN ENGELEN GEZOCHT! 

 

In de leeftijd 4 – 12 jaar. 

Lijkt uw kind dit leuk om hieraan mee te 

doen, dan graag aanmelden bij: 

 

    olga_van_het_goor@hotmail.com 

 

https://www.bing.com/images/search?q=plaatje+geboorte+Jezus&view=detailv2&&id=007B7D84FF7D83E58D7C2B31928DE73CFE3993A8&selectedIndex=52&ccid=eoomNoG6&simid=608041970196483116&thid=OIP.M7a8a263681baf10067b26522c44ad95cH0
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ZONDAGSSCHOOL 

Zit je op de basisschool dan kun je ook naar de 

Zondagsschool op zondagmorgen om 10 uur in de 

Martinushof of in Elsen in de ‘Beestenboel’.  

Hartelijk welkom. 

 

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 Marti-
nushof. Er zijn altijd mensen 
aanwezig waarmee u een ge-
sprek kunt voeren. Mocht u er alleen even uit wil-
len zijn, schuif ook dan gerust aan. Er heerst altijd 
een goede en ontspannen sfeer. Welkom!  
 

AGENDA 

4/12 en 8/1: Zingen in de Martinushof onder lei-
ding van Bep van der Zwan van 19.00 tot 19.45 
uur. 
10/1: Geloofskring bij Johan en Baukje Hoevink, 
aanvang: 20.15 uur. Leiding en info: ds. M. 
Dijkstra. 

18/1: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij 
Frits van Zwol, Fokkerstraat 4, o.l.v. ds. M. 
Dijkstra;  
Onderwerp: laatste oordeel. 
 

 
WIJ GEDENKEN  

Op 7 november 2017 overleed Willem Ulfman in 
zijn vertrouwde omgeving aan de Jacob Ooststraat 
5, omringd door zijn dierbaren. 
Sinds begin dit jaar kampte hij met lichamelijke 
klachten en na onderzoeken werd slokdarmkanker 
geconstateerd. Een ziekte die onomkeerbaar bleek. 
Willem werd op 28 november 1948 in Nijverdal, 

toen  gemeente Hellendoorn, geboren en groeide 
op met één broer en twee zussen; familie die altijd 
veel voor Willem betekende. 
Willems eerste baan was bij een jutefabriek in Rijs-
sen waar hij ook Marijke van der Wurp leerde ken-
nen. Willem en Marijke komen na hun trouwen in 
1974 in Markelo te wonen; waar ze de gelukkige 

ouders worden van drie zonen Peter, Dennis en 
Wouter. Tot intens verdriet overlijdt Peter; vijf we-
ken oud. Dit verlies zorgde voor een heel hechte 
band tussen Willem en Marijke.  
Willem werd beschreven als een lieve en zorgzame 
vader en echtgenoot en iemand met humor. Met 

zijn grapjes wist hij gezelligheid te creëren.  
Na hartklachten gaat hij met vervroegd  pensioen 
en geniet van het thuis zijn. De tuin met vijver is 
zijn grote hobby en tevens het luisteren naar mu-
ziek. 

Hij was trots op zijn zonen; Dennis, wonend in 
Markelo en Wouter, samen met Sofie, in België. 

 

Op 9 november overleed Gerrit de Roo, tien weken 
nadat zijn vrouw Willy de Roo-Koning is overleden. 
Samen waren ze in 2008 vanuit Almelo naar Mar-
kelo gekomen, naar de Noordachtereschweg 3-102. 

Gerrit de Roo werkte in de textiel. Daar maakte hij 
de neergang van de textielsector mee. Gelukkig 
kon hij, toen het nog kon, er met een regeling ver-
vroegd uit. Samen met Willy hebben ze daar van 
genoten: met de fiets er op uit, met de auto, de 
kinderen en kleinkinderen. 

Nadat zijn vrouw was overleden ging het minder 
met hem. Een al bestaande kwaal kwam sterker 
aan de oppervlakte en viel niet meer adequaat te 
behandelen. Op 14 november hebben wij afscheid 
van hem genomen in de Pniëlkerk in Almelo. Gerrit 
de Roo is 83 jaar oud geworden. - Ds. Rein van 
Dijk  

 
AFSCHEID 
Toen Dineke Veltkamp 80 jaar werd, vond ze dat 
een goed moment om te stoppen als pastorale me-
dewerker. Vele jaren heeft ze in de buurt van haar 
woning aan de Kluunvenneweg bezoekwerk ver-
richt. Ze was een vertrouwd gezicht en bekend met 

het wel en wee van gemeenteleden. We zijn haar 
zeer erkentelijk voor alles wat ze heeft gedaan en 
wensen haar nog goede jaren in gezondheid toe. 
Een opvolger hebben we helaas nog niet gevonden. 
Wie een geschikte persoon in gedachten heeft, laat 
het weten! 

 
AANVULLING 
Een bijzondere kans is door de kerkenraad aange-
grepen om een pas afgestudeerd predikant uit de 

buurt aan te trekken voor onze gemeente, namelijk 
Rob Nijhuis. In het vorige kerkblad heeft hij al over 
zichzelf verteld. Met zijn inzet van gemiddeld tien 

uur in de week levert mij dat een stuk verlichting 
op in het werk. Ik wens hem van harte Gods zegen 
toe en verwacht een versterking van de gemeente.  
 
STUDIEREIS 
Op maandag 22 januari vertrek ik naar Israël, waar 
we ontmoetingen zullen hebben met Joden en Pa-

lestijnen. Het thema van deze reis is de in onze 
kerkorde verwoorde onopgeefbare verbondenheid 
met het volk Israël. We starten bij Nes Ammim om 
daarna een klooster in Jeruzalem tot uitvalsbasis te 
nemen. Voor mij persoonlijk is de vraag op welke 
wijze je daar uiting geeft aan je geloof in Jezus. 

Hoe ben je als christen present? Na een eerdere li-
teratuurstudie in 2010-2011 en een cursus bidden 

in de joodse traditie (mei 2017) vormt deze studie-
reis een mooi vervolg. Op 2 februari hoop ik weer 
in Markelo te zijn, vele indrukken rijker. Het verblijf 
aldaar en de voorbereiding erop vinden plaats in 
het kader van de permanente educatie. In maart is 

er een uitwisseling met de deelnemende predikan-
ten gepland. Gedurende mijn afwezigheid nemen 
anderen zo nodig voor mij waar.  
 
 
 

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 
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TEN SLOTTE 
Ook al moet de maand december op het moment 

van schrijven nog beginnen, wens ik u alvast een 

mooie jaarwisseling toe en een gezegend 2018.  

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra 
 

 
GEBOREN en GEDOOPT 
Op 20 oktober is Emma Jolie geboren, dochter van 
Werner en Marije Wessels aan de Larenseweg 31. 
Emma is het zusje van Nora.  
In de dienst van 19 november is ze gedoopt met 
een tekst uit Jesaja: “Ik heb je bij je naam geroe-
pen, jij bent van Mij”.  

Zo mag je weten dat God voor je instaat. Moge dat 
tot houvast zijn in het leven.  
Langs deze weg willen we de ouders van harte ge-
lukwensen en Gods zegen over hen allen.  
 
WIJ GEDENKEN 

Op de leeftijd van 93 jaar overleed op 18 novem-
ber Gerrit Jan Wibbelink, Jan Nieland in zijn woning 
aan de Schoolstraat 4. Daar woonde hij met zijn 
vrouw Janna Oostervelt, sinds ze in 1994 de boer-
derij hadden verkocht aan de Brummelaarsweg 20. 
Zijn oudere vrijgezelle broer Derk woonde tot zijn 
overlijden in 1996 ook bij hen in. Jan was naast 

boer ook melkrijder. Hij leerde Janna kennen tij-
dens een dansavond in Bathmen. Zij kwam uit Ok-
kenbroek. In 1953 trouwden ze. In 1970 werd 
dochter Hennie geboren, die het syndroom van 

Down bleek te hebben. Toen Hennie ouder werd, is 
ze naar een instelling van St. Zozijn gegaan. Jan 
was gek met haar en het deed hem wat, als hij 

haar zag. Hij hield van humor, rookte graag een si-
gaar en nam op zijn tijd een borrel. Zijn motto 
was: geniet van het leven, want het is maar even. 
Daarover hebben we in de uitvaartdienst gelezen 
met woorden uit Prediker. Zelf had hij zijn vragen 
bij geloof in God, maar daar zullen zijn ervaringen 

als dwangarbeider in Duitsland ook een rol in heb-
ben gespeeld. Hij had te veel gezien, dat hij niet 
kon rijmen met een liefdevolle God. Gerrit Jan rus-
te in vrede. MD 
 
 

 
 
BERICHT VAN UW INTERIM-PREDIKANT 

Decembergroet 
Vanaf de achtergrond een hartelijke decem-
bergroet.  We zijn ertoe geroepen om in onze om-
geving  het licht van Christus te laten schijnen.  In 
de decembermaand vieren we dat, terwijl de dagen 

steeds donkerder worden, het in de kerk steeds 
lichter wordt. Dat is een tegengestelde beweging: 
het wordt donkerder en toch wordt het lichter! 
Daar zit iets van de dwarsheid van het Evangelie 
in. Maar er zit ook heel veel hoop in: hoe donker 

het ook is, het licht van Christus schijnt altijd en 
dat vieren we in december met al onze diensten, 

de kaarsen die we aansteken en de lampjes in de 

kerstbomen. Dat licht en die hoop proberen we om 
ons heen te verspreiden. Ik wens u een heel fijne 
decembermaand, met daarin bijzondere kerkdien-
sten, waar u hopelijk veel warmte, inspiratie en 
saamhorigheid zult opdoen.  
 
Bijeenkomst jeugdwerkers 

In uw gemeente gebeurt er heel veel aan vrijwilli-
gerswerk. Aan mij is gevraagd om te kijken naar 
hoe het jeugdwerk zodanig gestructureerd kan 
worden dat het uitnodigend is naar meer mensen 
om deel te nemen. Daarom hebben jeugdouderling 
Olga ten Brummelaar en ik een avond belegd, waar 
we alle medewerkers van zondagsschool, Kinder-

nevendienst, club en oppas voor uitgenodigd heb-
ben. Uiteindelijk waren we die bewuste avond met 
tien enthousiaste mensen, met passie voor de kerk 

en voor het jeugdwerk. De motivatie om dit werk 
te doen werd met elkaar gedeeld en daar was ik 
van onder de indruk: wat een schat aan ervaring 

en passie zit er toch in de gemeente! Ik trof enorm 
gemotiveerde mensen, met hart voor kinderen en 
voor het geloof. Het was goed om elkaar te ont-
moeten en met elkaar te delen wat goed gaat en 
wat beter kan.  Ook was het verrassend om te ont-
dekken hoe bijbelverhalen uit de eigen jeugd nog 
steeds met ieder meegaan, b.v. het verhaal van 

Jona, de ark of het Kerstverhaal. Daarnaast werd 
benoemd dat het goed zou zijn elkaar b.v. twee 
maal per jaar op deze manier te ontmoeten. Wordt 
vervolgd! 
 
Bijeenkomst doopouders 
Naast de mensen die vrijwilliger zijn in het jeugd-

werk in de kerk, zou ik ook graag ‘jonge ouders’ 
spreken. Daarom hebben alle ouders die de afgelo-
pen zes jaar een kindje hebben laten dopen, per 
brief een uitnodiging gekregen voor een ontmoe-
tingsavond. De kerk zoekt naar wegen om kerk te 
zijn voor alle leeftijdsgroepen. Daarbij hebben we 

juist de inbreng, ideeën en wensen nodig van deze 
leeftijdsgroep. 
De avond zal er globaal als volgt uitzien: 
 Opening en welkom 
 Kennismaken  
 Wat kan de kerk voor uw gezin betekenen? 
 Uitwisselen van ideeën over kerk en kinderen 

 Wat kunt/wilt u zelf voor de kerk van Markelo 
betekenen? 

Datum: dinsdagavond 12 december 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur  
Plaats: Martinushof 

Ik hoop natuurlijk dat velen gehoor geven aan deze 
uitnodiging. Mocht u geen uitnodiging hebben ge-

had, maar toch graag willen komen: welkom! Wel 
even opgeven via onderstaand mailadres. 
Met vriendelijke groet, 

 
Ds Elly v.d. Meulen 
E-mail: Elizabethvandermeulen@kpnmail.nl 

Tel. 06-24845028  
 
 

Wijk Zuid 
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bel-

len met Gerda Vedders-Vasters, 
telnr 06-51029818 

 

Kerkenraad 
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1 December 2017  
 
Van de Kerkenraad. 
 
Nog een paar dagen en we gaan met elkaar beginnen aan de laatste maand van het jaar 2017. 
Traditiegetrouw een maand waarin wij elkaar (gelukkig) veel en vaak ontmoeten in onze Martinuskerk – kerk 
voor alle Markeloërs. Een prachtige tijd van het jaar waar licht en nieuw leven een centrale rol spelen. 
 
Ook voor deze decembermaand zijn door de diverse geledingen binnen onze kerk en door de Kerkenraad tal 
van mooie diensten en samenkomsten georganiseerd. Vanzelfsprekend danken wij iedereen voor het vele 
werk dat hiervoor al verzet is en nog zal worden. Belangeloos worden door de vele vrijwilligers tal van mooie 
momenten georganiseerd, waar wij elkaar als gemeenteleden ontmoeten. Maar ook voor onze medemensen 
in de Hof, alsook op andere continenten, hebben wij als gemeente van de Martinuskerk niet alleen oog, maar 
zeker ook een heel warm hart. 
 
We zijn de laatste spurt van 2017 begonnen met de Elvis – Soultime dienst op zondag 26 november en op 
zaterdag 9 december zal het Brookduo een tweetal optredens verzorgen. We sluiten het jaar af met een 
spetterende Top 2000 dienst op zaterdag 30 december. Wij hopen dat zeker bij deze diensten ‘het dak van 
onze Martinuskerk eraf gaat’! 
 
In dit kerkblad treft u een overzicht van een groot aantal diensten aan. Er is geprobeerd een zo compleet mo-
gelijk overzicht te geven van alle diensten in december, waarbij wij geprobeerd hebben, aan zoveel mogelijk 
wensen van de gemeente tegemoet te komen.  
Wellicht dat er “iets, of… ” is vergeten, maar neemt u van ons aan, dit is niet bewust of met opzet gedaan.  
En daarmee komen wij dan ook bij hetgeen wij graag bij iedereen onder de aandacht willen brengen:  
de Kerkenraad heeft in het afgelopen jaar veel zaken onder de loep genomen. 
Deels door het feit dat nieuwe Kerkenraadsleden nog niet alles weten, en deels doordat het van belang is ver-
andering in oude “sleetse” gewoonten te laten plaatsvinden. De Kerkrentmeesters zijn het jaar 2017 begon-
nen met Kerkbalans nieuwe stijl: Noaberschap – Wi’j bint oe neudig! 
 
Vanuit Noaberschap en de wetenschap dat we alle Markeloërs nodig hebben om onze Martinuskerk te 
behouden, is door de Kerkenraad aan de gemeente gevraagd of men kan instemmen met het feit dat wij, de 
Martinuskerk, er voor alle Markeloërs willen zijn! Op de gemeenteavond is dit voornemen met enthousiast 
applaus bekrachtigd!  
 
In de voorgenomen veranderingen komen we naast onze eigen Martinuskerk ook andere heilige huizen tegen! 
En ja, soms gaan we snel en is het moeilijk om aan alle wensen en verlangens tegemoet te komen. Maar bij 
alles wat uw Kerkenraad doet en onderneemt, staat voorop dat we als doel hebben een gemeente van God te 
zijn,  waarbij iedereen gelijk is en waarbij wij Kinderen van één Vader zijn! 
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Ons Kerkenraadslid Ria ter Maat heeft onze vergadering van 22 november geopend met het onderstaande 
gedicht. Dit vertegenwoordigt exact hetgeen wij als Kerkenraad willen uitdragen naar U allen. 

Ieder mens zit op zijn eiland 
en zit vast in zijn bestaan. 
Om een ander te bereiken 
moet je van je eiland gaan. 

 
Daarvoor moet je bruggen bouwen 

bruggen bouwen naar elkaar. 
Maar de afstand tussen mensen 
maakt het lastig en soms zwaar. 

 
Mensen bouwen aan contacten 

want alleen is zo alleen. 
Wie een brug slaat naar een ander 

voelt de warmte om zich heen. 
 

Bruggen bouwen tussen volken 
tussen “wij” en tussen “zij”. 

Dat is bouwen aan vertrouwen 
dat brengt vrede dichterbij! 

Laten wij met elkaar in 2018 verder bouwen aan onze prachtige Martinuskerk en onze gemeente van God, 
waarbij een ieder gewaardeerd en gerespecteerd wordt.  

De Kerkenraad wenst U allen fijne en gezegende dagen.  
 
Henk Bolink – voorzitter 
 
 Predikanten 
Ds. Elly v.d.Meulen (interim) 
Ds. Marten Dijkstra 
 

Ouderlingen  
Gerda Vedders – Vasters  
Olga ten Brummelaar – van het Goor  
Annelies Wessels – Eertink 
Gerdien Rabe  

 
College van Kerkrentmeesters  
Marti Pluygers 
Bert van Coeverden  
Wim Welmer 

Diaconie 
Ria ter Maat – Brandriet 
Ton Oostdijk 
Bert Hoogendam 
Frits van Zwol 
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Van de Kerkrentmeesters 

De landelijke actie Kerkbalans 2018 gaat van start op 20 januari 2018 en duurt tot en met 3 februari 2018. 
Het Thema van 2018 is "Geef voor je kerk".  
 
Ook in onze gemeente zal de actie Kerkbalans in deze periode van start gaan en het Markelose thema blijft: 

 Noaberschap – Wi’j bint oe neudig! 
 
Nog meer dan andere jaren hebben wij uw steun “hard” nodig.  
Naast de benodigde geldmiddelen, die wij met de actie ontvangen, is er ook blijvend behoefte aan onder-
steuning voor het inpakken, het wegbrengen en het ophalen van de enveloppen met uw antwoord op de 
actie Kerkbalans. 
Als U wilt helpen dan kunt u zich aanmelden bij Wim Bronsvoort. Telefoonnummer: 06-53293658  
 
De begroting voor 2018 ligt vanaf half december ter inzage op het kerkelijk bureau.  
Ook voor 2018 moeten we de spreekwoordelijke tering naar de nering blijven zetten.  
We hebben uw gulle gave voor Kerkbalans dan ook heel erg nodig. 
 
Vanaf 1 januari 2018 zullen nieuwe tarieven gaan gelden in de Martinushof. In de volgende uitgave van 

het kerkblad zullen de belangrijkste wijzigingen vermeld worden. Voor wie al eerder geïnteresseerd is 

in de nieuwe prijzen kan hiervoor terecht op het kerkelijk bureau. 

 
Collectebonnen. 
Voor velen is het op zondagmorgen zoeken in de portemonnee naar muntgeld. Daarom willen wij ook 
graag de collectebonnen “hernieuwd” onder de aandacht brengen.  
We gaan nieuwe collectebonnen uitgeven van € 1,- en € 2,- en € 5,- .  
Door collectebonnen te bestellen bij het kerkelijk bureau bent u ook fiscaal beter af want u mag dit als gift 
meenemen in uw IB aangifte.  
 
Wij vragen aan u de collectebonnen te bestellen per Email bij:    kerkburo@pkn-markelo.nl 
In uw mail kunt u vermelden:  
50 bonnen van € 1,- / 25 bonnen van € 2,- / 10 bonnen van € 5,- 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw naam en adresgegevens te vermelden alsmede uw bankrekeningnummer?  
Op het moment dat de collectebonnen gereed zijn zullen wij u een bericht sturen dat u de bonnen kunt 
komen ophalen op het kerkelijk bureau in de Martinushof. Aansluitend vragen wij u op het ontvangst for-
mulier uw handtekening te zetten en af te rekenen. Desgewenst is het mogelijk dat het verschuldigde be-
drag per automatische incasso wordt geïncasseerd. 

 

mailto:kerkburo@pkn-markelo.nl
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‘Samen waren we weer sterk’! 

Begin november was weer een drukke periode voor 
de diaconie. Met veel enthousiasme zijn we aan het 
werk getogen. Na de voorbereiding,  het maken 
van de fruitbakjes en manden – gelukkig met hulp 
van oud-diakenen – en het bezorgen. 
Het bezorgen van al deze bakjes was moeilijk’ rond 
te krijgen’.                               

Dankzij een aantal bezorgers, die echt wat meer 
dan regulier bezorgd hebben, is het toch weer 
gelukt:  260 fruitbakjes en de 4 grote manden met 
fruit voor de huiskamers van ‘de Anholtskamp’. 
Allen heel, heel veel dank!                                             
Dank, zeker ook voor de vele enveloppen die de 
diaconie na bezorging mocht ontvangen. Dit ter 

bestrijding van de kosten. 

Op naar november 2018, waarin de diaconie rekent 
op veel handen ………. die samen het bezorgen 
van de fruitbakjes mogelijk gaan maken. 

COLLECTEN 

Op 17 december is de eindcollecte bestemd voor 
de Stichting Theo de Wit. Deze stichting zet zich in 

voor ontwikkelingswerk in Sri Lanka.  
Tijdens de kerstgezinsdienst en kerstnachtdienst 
zijn de eindcollectes bestemd voor Kerk in Actie 
‘Kinderen in de knel’. In de rubriek van ZWO leest 
u daar meer over. 
Op zondag 31 december is de eindcollecte bestemd 
voor Stichting ‘Ter wille’, die hulp biedt aan men-

sen met een verslaving. 
Op zondag 14 januari is de collecte bestemd voor 
de landelijke ‘Zondag voor de eenheid’ ter bevorde-
ring van Oecumene tussen de 1200 internationale 
kerken en immigrantenkerken in Nederland. 

Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen 
aan de collecten, dan kunt u uw gift ook overma-

ken naar de bankrekening van de Diaconie: NL 65 
RABO 0340700327 onder vermelding van de be-
stemming. 

 
 

KNUTSELCLUB 
Een gezellige groep kinderen komt maandelijks 
naar de Martinushof om samen een uurtje te 
knutselen of voor een andere activiteit. 
In verband met de 
drukke activiteiten 
van de kinderen 
thuis, op school en 
bij diverse vereni-
gingen, komt de 
knutselavond in de-
cember te vervallen. 
De volgende datum 
komt in het kerk-
blad van januari 2018, op de website van de kerk 
 (www.pkn-markelo.nl) 
 en op Maarkelsnieuws te staan. 
 

Een hartelijke groet van Jolanda, Naomi en Herma 
(leiding knutselclub). 

ADVENTSPROJECT KINDERNEVENDIENST. 
In het vorig kerkblad was het 
al aangekondigd dat de Kin-
dernevendienst weer een ad-
ventsproject heeft in de Mar-
tinuskerk. Zondag 3 december 
zijn we gestart. Het thema dit 
jaar is: Een boek vol verwach-
ting. Voor in de kerk ligt gedu-
rende de adventsperiode een 
groot en bijzonder boek, waar-
in de verwachting centraal 

staat. Zo komt kerstfeest iedere 
week iets dichterbij. Voor de 
kinderen is er een boekje vol 
verwachtingen, een soort dag-
boekje waar ze iedere week iets 
in mogen schrijven. Doe ook mee 
en neem gezellig een vriendje of 
vriendinnetje mee. Wij vinden 
het leuk om samen met jullie aan 

dit mooie project te mogen werken. Wij wensen 
iedereen een mooie decembermaand toe!   
Groetjes leiding kindernevendienst. 
 
ZONDAGSSCHOOL 

 
GEZINSDIENST ELSEN 
Zondag 12 november werd er in El-

sen een buurtdienst gehouden. In 
deze dienst werd stil gestaan bij 
het leven van Maarten Luther. 
Maarten Luther is meer dan 500 

jaar geleden geboren in Duitsland en wordt als 
volwassene monnik en professor omdat hij goed 

kan leren. Hij komt er achter dat door je geloof in 
Jezus het goed is tussen God en jou. Hij gaat over 

deze ontdekking preken dat God niets van jou 
vraagt, maar je alles geeft. Dit verwoordt hij in 95 

stellingen die hij aan de kerkdeur hangt. Later ver-
taalt hij eerst het Nieuwe en later het Oude Testa-
ment in het Duits en schrijft hij veel boeken en 
brieven. Het was een mooie kerkdienst, waar de 
buurtbewoners ontdekt hebben dat dominee Mar-

ten Dijkstra meer dan alleen een predikant is. 
 
KERSTFEEST  
Kom zondagmorgen 24 december 2017 naar het 
kinderkerstfeest. We beginnen om half twaalf 
(11.30 uur) en na afloop is er voor iedereen iets 

Jeugd- en Jongerenwerk 

 

Diaconie 
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lekkers. Neem gerust broertjes, zusjes, vriendjes, 
vriendinnetjes, ouders, opa’s en oma’s mee, want 

het kerstfeest is immers voor iedereen! Samen 

luisteren we naar een mooi kerstverhaal, zingen we 
leuke kerstliedjes en kijken we naar de kerstmusi-
cal: Hotel Toekan. Hannes woont in Bethlehem. Hij 
heeft een werkplaats waar hij voerbakken maakt.  
Hoe het verder gaat?  
Iedereen is welkom om te komen kijken! 
 

KERSTCOLLECTE  
In dit kerkblad treft u misschien geen acceptgiro-
kaart meer aan, zoals in voorgaande jaren, voor de 
kerstcollecte van de Zondagsschool. Draagt u de 
Zondagsschool een warm hart toe dan kunt u dit 
laten blijken door een bijdrage te storten op bank-
rekening NL42 RABO 0340753412 van de Zondags-

school Markelo. Met de opbrengst bekostigen wij de 
materialen voor de lessen op Zondagmorgen: 
knutselboeken maar zeker ook boeken en magazi-

nes waarin de verhalen staan die aan de kinderen 
worden verteld. Soms is het een bijbelverhaal, 
maar soms ook een spiegelverhaal om het bijbel-

verhaal iets dichter bij de kinderen te brengen. 
Tenslotte willen de verhalen ons iets vertellen, een 
boodschap: hoe gaan we met elkaar om en wat 
kunnen we doen om te proberen de wereld een 
stukje mooier te maken. Wij hopen dan ook op uw 
steun om dit werk voort te kunnen zetten. Alvast 
hartelijk dank voor uw steun!  

 
De Zondagsschool in het dorp is in de Martinushof 
tijdens de kerkdienst. Heb je zin om een keer te 
komen kijken dan ben je van harte welkom op on-
derstaande data: 10 december 2017 en zondag-
morgen 17 december 2017. De Zondagsschool in 
Elsen is in de Beestenboel van 10.00 uur tot 11.00 

uur op zondagmorgen en beide Zondagsscholen 
beginnen na de kerstvakantie weer op zondagmor-
gen 14 januari 2018.   
De kinderen en leiding van de Zondagsschool wen-
sen iedereen gezegende kerstdagen en een gezond 
en gelukkig 2018 toe! 

 

 
 
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING  

MARKELO 
 
BLOEMSCHIKKEN VOOR 

KERST 2017 
Dit jaar komt Wilja Stegink 
ons weer assisteren voor het 
maken van een kerststukje op 

woensdag  13 december ’s 
morgens vanaf 9.30 uur bij 

de fam. Ten Hove. 

 
Benodigdheden 
Wij zorgen voor de oase. 
U kunt zelf mos, klimop-
blad , dennenappeltjes, 
eucalyptusblad, hulst en 

andere soorten kerst-
groen etc. meenemen. 

Verder kunnen er kerstballetjes en verse snijbloe-
men in verwerkt worden. 

Maak zelf een keuze in kleur en materiaal. 

Het stukje kan ook naar eigen keuze gemaakt wor-
den. 
Neem een schaal of bord mee om het stuk op te 
leggen. U kunt zich opgeven bij Alies ten Hove telf. 
363334. 
 

ADVENTSKERSTVIERING 
 DONDERDAG 14 DECEMBER     
  MARTINUSHOF MARKELO     

Dit jaar willen wij de kerstviering beginnen met een 
gezamenlijk stamppot buf-

fet. 
De aanvang is 17.30 uur. 
Wij hebben Dini Beuving-
Dannenberg uitgenodigd om 
ons  het kerstevangelie in 
het dialect te vertellen. 

Ook zingen we in het dialect 

de kerstliederen.  
 

Marietje Kranenberg vertelt het vrije kerstverhaal. 
 
Wij hopen vele dames te mogen begroeten op onze 
adventskerstviering. 

Graag opgave voor 9 december bij Leidy ter Haar  
tel. 0547 361733 of op het mailadres:  
g.h.e.ter.haar@gmail.com 
Kan ook op de verenigingsavond. 
 
25 januari is onze algemene ledenvergadering. 
 

Nieuwjaarsvisite 
Op woensdag 10 januari 
nodigen wij U allen van 
harte uit op onze nieuw-

jaarsbijeenkomst in café 
restaurant de Poppe te 

Markelo.  
Deze keer is Rob Krot, 
troubadour uit Heino te 
gast. Hij is zanger en lied-
jesschrijver en begeleidt zichzelf op gitaar. Hij kent 
veel Nederlandstalige liedjes en U kunt zelfs ver-
zoekjes indienen. In een leuke ontspannen sfeer 

kunnen wij elkaar een gelukkig en gezond nieuw-
jaar toewensen. 
Aanvang 14.00 uur.  
Opgave tot en met 6 januari bij Leidy ter Haar (tel 
361733). Mocht U geen vervoer hebben, bel dan 
even iemand van het bestuur. 
Wij hopen deze middag vele dames te mogen be-

groeten.  

 Bestuur H.V.V. 

 
Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-

adventsrooster 
Elke dag een bijbeltekst 
Doe mee met het adventsleesrooster van het NBG 
en begin elke dag met de Bijbel. Een waardevolle 

Algemeen 
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mogelijkheid om alleen of juist samen bewust toe 
te leven naar Kerst.  

Het thema is: 'een nieuw begin'.  

Vanaf 3 december krijg je  dagelijks per mail een 
bijbeltekst met een korte toelichting en een open 
vraag. Op de adventszondagen is er steeds een 
overdenking aan het rooster toegevoegd. 
Aanmelden kan via debijbel.nl/advent. 
       Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 

Contactpersoon: Dini Rozendom en Teuni Hoogendam 

 
 december 2017  

zo 3 Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 

ma 4 Jesaja 5:8-17 Afloop 

di 5 Jesaja 5:18-24 Brand 

wo 6 Jesaja 5:25-30 Angstbeeld 

do 7 Jeremia 25:27-38 Geen ontkomen aan 

vr 8 Jeremia 26:1-9 Slecht nieuws 

za 9 Jeremia 26:10-24 Wat doe je met de 

boodschapper? zo 10 Jeremia 27:1-11 Tuig 

ma 11 Jeremia 27:12-22 Profeten gezocht 

di 12 Jeremia 28:1-17 Onbreekbaar ijzer 

wo 13 Jeremia 29:1-9 Bid voor de stad 

do 14 Jeremia 29:10-23 Briefwisseling 

vr 15 Jeremia 29:24-32 Dreigbrief 

za 16 Jesaja 34:1-17 Een zwaard aan de he-

mel zo 17 Jesaja 35:1-10 Bloei 

ma 18 Jeremia 30:1-11 Geen onevenredige straf 

di 19 Jeremia 30:12–31:1 God vergeet zijn volk niet 

wo 20 Jeremia 31:2-14 Feestelijke toekomst 

do 21 Jeremia 31:15-22  Hoopvol  

vr 22 Jeremia 31:23-30 Keer ten goede 

za 23 Jeremia 31:31-40 Nieuw verbond 

zo 24 Titus 1:1-16 Profielschets 

ma 25 Titus 2:1-15 Samenleven 

di 26 Titus 3:1-14 Betrouwbare bood-

schap wo 27 Jeremia 32:1-15 Koopcontract 

do 28 Jeremia 32:16-25 Gebed van Jeremia 

vr 29 Jeremia 32:26-44 Herstel 

za 30 Jeremia 33:1-11 Feestgedruis 

zo 31 Jeremia 33:12-26 Gelukkig, nieuw jaar 

 januari 2018  

ma 1 Matteüs 1:1-17 Voorgeslacht  

di 2 Psalm 72 Geprezen zij God 

wo3 Matteüs 1:18-25 Afkomst van Jezus 

do 4 Matteüs 2:1-12 3 Wijzen 

vr 5 Matteüs 2:13-23 Vluchteling zijn…. 

za 6 Matteüs 3:1-12 Johannes de doper 

zo 7 Matteüs 3:13-4:11 Doop en verzoeking 

ma 8 Handelingen 10:1-23a Dromen 

di 9 Handelingen 10:23b-33 Bekering en doop 

wo 10 

0 

Handelingen 10:34-48 Onderscheid 

do 11 Handelingen 11:1-18 Onenigheid? 

vr  12 Jesaja 60:1-14 Welvaart 

za 13 Jesaja 60:15-22 Beloften 

zo 14 Jesaja 61:1-11 Toekomstverwachting 

ma 15 Jesaja 62:1-12 Vrijgekocht 

di 16 Romeinen 12:1-8  Doe wat je kunt 

wo 17 Romeinen 12:9-21 Kwaad voor goed? 

 
GEDACHTENISBOOM 

Zoals  in het kerkblad  van 
maart 2017 is gemeld, 
hebben we  zaterdag 4 fe-
bruari  jl.  de gedachte-
nisboom, die beschikbaar 
is gesteld door de familie 

Wessels  achter in de Mar-

tinuskerk onthuld. 
In de zondagse eredien-
sten zijn er bladeren  in 
opgehangen  van de  
overledenen ,  waarvan in 
de week eraan vooraf-
gaand, de uitvaartdienst  

heeft plaatsgevonden.  
De bladeren zijn door nabestaanden samen met de 
ouderling van dienst  in de boom gehangen. 
John Hofman  snijdt  de houten  bladeren en de 
naam, geboorte- en sterfdatum worden erop ge-
schreven door Ina Dollekamp – Gersen. 

In het afgelopen jaar hebben 37  bladeren een 
plekje in de boom gekregen. 
De laatste zondag van dit kerkelijk jaar -26 no-
vember 2017- heeft de gedachtenisdienst                              

plaatsgevonden en zijn de bladeren uit de boom 
gehaald en als blijvende herinnering meegegeven 
aan de familie. 

Uit de reacties, die wij mochten  ontvangen blijkt 
dat de familie het als waardig en respectvol heeft 
ervaren. 

 

FANCY FAIR  
Als fancy fair commissie hebben wij de beschikking 
gekregen over een locatie die wij vanaf nu kunnen 
gebruiken. Het is de oude peuterspeelzaal. 
U kunt hier altijd binnen lopen als wij aanwezig 
zijn. Ook kunt u dan kleine artikelen brengen en of 

kopen. Vanaf januari 2018 zullen we op geregelde 
tijden open zijn. 

Mooie en bruikbare goederen voor de 
fancy fair. 
Indien u nog mooie en bruikbare 
huishoudelijke goederen heeft voor de fancy 

fair, laat het ons dan a.u.b. weten.  Wij 
komen deze spullen, na beoordeling, dan 
graag bij u ophalen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met:  
Linie Welmer ( tel.362601 / 06-11951057) of   
Henk Jansen ( tel.364488). 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
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BROOK DUO KERKENTOUR 2017 
Op zaterdag 9 december 2017 

om 15.30 uur en om 20.00 

uur zal in de Martinuskerk te 
Markelo de ‘Brook Duo ker-
kentour 2017’ plaatsvinden, 
met de vierde winterse vertel-

ling: ‘De Kas-Klokken Zwiegt'.  
Kaarten hiervoor zijn nog te koop bij het Infocen-
trum Markelo (VVV), Goorseweg 1. (openingstijden 

zijn dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 
uur.) Er is geen mogelijkheid tot telefonische re-
servering.  
Voor aanvang van beide voorstellingen is er ook 
nog de mogelijkheid om in de hal van de Martinus-
hof, indien beschikbaar, kaarten te kopen. 
 

 
 
DE KERSTCOLLECTE ZAL ZIJN VOOR  
KINDEREN IN DE KNEL. 
COLOMBIA EN KINDERARBEID. 

Duizenden kinderen in 

de Colombiaanse stad 
Medellín leven in krot-
tenwijken. 
Er worden allerlei acti-
viteiten georganiseerd 
om te voorkomen dat 

ze op straat of in de 
criminaliteit belanden. 
Veel kinderen leven op 
straat, hebben een 
drugsverleden of drei-

gen in de criminaliteit te belanden. 
Dankzij een partner van Kerk in Actie, volgen we-

kelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen 
op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een 
muziekgroep, een handwerkproject en een straat-
kinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren 
die een opleiding volgen. Spelenderwijs leren de 
kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te 
houden, te communiceren en conflicten op te los-

sen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en 
in anderen. 
Bovendien leren ze vaardigheden om staande te 
blijven in de maatschappij. 
De afgelopen drie maanden hebben wij uw aan-
dacht gevraagd voor de werkende kinderen in Co-

lombia. Dankzij uw giften in de collecte en in het 
Kerk-in-Actie- offerblok achter in de kerk en de bij-
drage van de Indische maaltijd kunnen we een 

mooi bedrag over maken.  
Hartelijk dank hiervoor. 
 
OP DE VLUCHT MET KERST  

Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen 
Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om 
elders een veilig heenkomen te zoeken. 

De helft van hen is kind. Ook zij zijn op de vlucht 
door oorlog, geweld of honger. 

Juist in de kerstperiode is dat een schrijnend beeld.  

Kinderen die zichzelf moeten redden. 
Gebed is één van de belangrijkste manieren om 
deze kinderen hoop te bieden en bescherming.  

 

Zegen de kind'ren, Heer 

neem ze in Uw armen. 

Wilt U ze alsmaar weer 

met Uw liefde warmen. 

Zegen de kind'ren, Heer 

en bescherm hun leven. 

Wilt U ze keer op keer 

Uw genade geven. 

Zegen de kind'ren, Heer 

houd ze in U geborgen. 

Nu nog zo broos en teer, 

maak ze sterk voor morgen. 

Bron: Jan Visser, Lied 500 uit Hemelhoog 

 

 
 
De ZWO / Kerk-in-Actie-groep wil in de eerste drie 
maanden van 2018 uw aandacht vragen voor deze 
kinderen die op zoek zijn naar veiligheid. 
 
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 

 
 

 
 
 

HOUD CONTACT MET DE KERK 
Wie als lid van de Protestantse gemeente 
Markelo prijs stelt op een bericht van geboor-
te of overlijden in het kerkblad, willen we vra-
gen 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, da-
tum en leeftijd. 

 



 
  

 
 

. 

 

Op de rotonde aan de Rijssenseweg staat het beeld van ‘De Zaaier’. Frans Bijvank heeft het 
gemaakt. Hij zei: “Laat de verbeelding spreken en zie wat je wilt zien!” 
 

DE ZAAIER 
 
De mooie ronding 
van een mens 
of van de wereldbol 
van een plant in de knop 
het gezicht van een man 
of een vrouw 
wakend over de es. 
 
De mooie ronding 
van gebogen armen 
die beschermen 
de schoot van moeder aarde 
de kiem, het zaad 
de schoot waaruit de zaaier 
jaar in jaar uit weer zaait. 
 
De mooie ronding 
van de glooiende es 
het golvende graan 
een zaaiende mens 
rogge, tarwe, haver of gerst 
omringd door bloeiende bloemen 
met kleuren van het veld. 
 
De mooie ronding 
van De Zaaier 
op deze rotonde uitkijkend over 
de es 
trouw belovend  
voor ieder jaar weer 
een nieuwe oogst! 
 
De mooie ronding 
van een cirkel 
van ieders leven 
uit de moederschoot geboren 
zaaiend 
eens terugkerend 
maakt de cirkel rond. 
 
Dank U Heer 
voor al wat leeft 
dank U Heer 
voor alles 
wat de aarde geeft!  
 
Diny Izaks 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De redactie wenst u allen 
fijne kerstdagen en een 
gezond 2018 toe. 
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Daankdag 
 
Op den eersen woensdag in november 
Viere  vie  in Maarkel altied met mekare Daankdag 
Vie  komt dan samen um te overdenken 
Wat oons dit zommer wier hef e brag 
Doar is wier zo vulle  greuit  van Joar 
volop in ‘n tuin en op het laand 
Het oogsten ging neet altied eam makkelijk 
want ne boer hef  met de naruur ne heel’n  starken 
baand. 
De maiswagens stoat noe stille het wark is kloar 
dan krie’j metene ’n heel aander beeld zo achter in ’t 
joar. 
De tied is verzat, de dage heel kot 
Ie kunt an alle dinge maarken   
dat ’t zo heinig an weenter wod 
Want straks kump Sinterkloas,  
ma vuural zwarte Piet met alle gedo 
Kunt  ze  het neet begriepen, het was toch altijd zo. 
Doar zit niks gin kwoad in, hij is altijd zwart geweest 
Het geet hier neet om racisme,  maar om een leuk 
kinderfeest. 
Ok ku’j disse wekke wat in leveren , vuur de 
voedselbank 
’t is mooi, dat straks met de feestdage niemand wod  
vergetten 
Mar soms dan denk ie, heinig an 
Die leu mut noa nieuwjoar  ok nog etten! 
Dan hef laatst op St. Maarten , orkaan Irma vulle 
narigheid veroorzaakt 
gelukkig hef het oons  laand  bienoa  neet e raakt 
De Koning ging direct kieken in deze Nederlandse 
staat 
hij sprak over hulp, een mooi gebaar, maar voor velen te laat. 
Eindelijk doar ston ze  vurige wekke lachend  met de koning op ’t bordes 
foi, wat zeent ze der disse keer lange met bezig e wes. 
Ma noe wâan ze vrolijk, tenminste zo mos ’t lieken 
of,  e  wi’j ok lachen kunt, det mow nog eam bekieken. 
Vandage sprak n’domi over burenhulp, 
hij zei, het sprekwoord zegt;  Beter een goede buur dan een verre vrind 
Det is wat iedereen hier op het plattelaand ok vind, 
 want of ’t noe een feestje is of met’t waerk 
met  goeie buurleu stoa’j staerk 
Verleden joar was ter braand bie een van onze buren, die mensen zaten in nood 
alle buren hielpen wat konden, dan is de dankbaarheid groot. 

Loatte vi’j ok op dissen oogstdag heel dankbaar wein 
vuur al det goods van Hem ontvangen 
 Vuur mens en dier genog te etten, wat wiw nog meer 
verlangen 
dankbaar vuur oze gezondheid.  
Al zitte wi’j soms te klagen 
ma in Biebel steet niet klagen, maar dragen. 
Ma ok dankbaar vuur  een jubileum 50 joar samen, das 
een lange tied 
of de’j afgelopen wekke met een kleinkind  werd verblie’j d. 
Dankbaar vuur ons lev’n hier op aarde 
want niemand weet wat er kan gebuur’n 
In oe gezin, in de buurt of in ons land 
doar umme  zinge wi’j straks met mekare: 
“Wat de toekomst brenge moge 
Mij geleid des Heeren Hand”                        M. K-G 

Foto’s gemaakt tijdens de Oogst- 
gezinsdienst in de Martinuskerk 



 


