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VRIENDEN VAN DE KERK
In januari start de actie kerkbalans. Aan gemeenteleden wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd ter ondersteuning
van de kerk. Er is geld nodig voor het onderhoud van gebouwen, maar ook voor het betalen van predikanten, de koster, administratie en allerlei activiteiten. Dit jaar zullen voor het eerst alle bewoners in Markelo en het buitengebied
een verzoek krijgen of ze iets over hebben voor de Martinuskerk. Er zal een stichting in het leven worden geroepen
die tot doel heeft om de Martinuskerk in stand te houden. Hoewel het kerkgebouw er op het moment goed bijstaat
en de Martinushof (dienstgebouw) in 2014 is vernieuwd, lukt het de gemeente niet meer om de begroting sluitend te
krijgen. Al enige jaren hebben we te maken met een tekort. Plannen voor een verdere aanpassing van de kerk blijven

liggen. Bij deze nieuwe benadering van de actie kerkbalans moest ik denken aan een gesprek op straat met een inwoner van Stavoren, toen ik daar nog woonde. Hij was geen lid van de kerk, maar maakte zich zorgen over het ledenverlies van kerken. Om die zorg te horen uit de mond van een buitenstaander, verraste mij. Hij zag een verband tussen
deze ontwikkeling en de verruwing van de samenleving. De kerk staat voor bepaalde normen en waarden. En het is
goed dat daar in opvoeding aandacht voor is. De kerk en christelijk onderwijs hebben geen monopolie op zulk een
overdracht. Maar er zijn wel ouders, die hun kinderen juist vanwege deze achtergrond naar een christelijke school
sturen, ook al hebben ze zelf geen binding met een kerk. Dat speelt soms ook mee om kinderen naar de zondagsschool te brengen.
Daar worden ze niet minder van, is dan de gedachte. Ze leren er om op een goede manier met anderen samen te
leven. Zou iedereen doen wat Jezus leert over naastenliefde, dan was er meer verdraagzaamheid en minder agressie.
Maar hoe verdraagzaam is een kerk die overtuigd is van de eigen waarheid? Sluit die anderen niet uit?
Als het gaat om geloofsoverdracht, dan blijft dat een vrijwillige keuze. Een kind kun je tot op zekere hoogte nog sturen, maar geloven zelf is niet af te dwingen. Jezus dringt zichzelf niet op. En zelfs al zou je willen, dan nog hoeft zulk
een overtuiging niet te groeien. Maar wie de deur openzet, geeft het natuurlijk wel meer kans.
Om het even of je wel of geen binding hebt met een kerk of een christelijk geloof, toch hebben mensen best iets over
voor de kerk. Toen het monumentale orgel werd gerestaureerd leidde dat tot een spontane inzameling tijdens het
‘Frühschoppen’. Eenmalig willen sommigen nog wel wat doen. Voor degenen, die het financieel niet ruim hebben,
kan praktische hulp een mooie vorm zijn om toch iets voor de gemeenschap te betekenen. Er is meer dan geld. Je
kunt bijvoorbeeld meehelpen bij de jaarlijkse fancyfair. Op allerlei wijze kun je uiting geven aan een stuk solidariteit
met de gemeente. En uiteindelijk gaat het niet om de kerk als organisatie of instituut maar om de mensen zelf.
Het is immers aan ons om medemens, ‘noaber’, te zijn voor een ander. MD
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Kerkdiensten
Zondag 15 jan. Martinuskerk
10.00 uur ds. N. Hengeveld uit Eibergen
Eindcollecte: CvK
Zondag 22jan. Martinuskerk Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. M Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Avondmaalscollecte
Vrijdag 27jan. Anholtskamp Zangavond
18.45 uur ds. M Dijkstra
Collecte: Diaconie
Zondag 29 jan. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK
Zondag 5 feb. Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Stichting Gave (Molukken)
Zondag 12 feb.
Martinuskerk
10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Hengelo
Elsen buurtdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte beide diensten: CvK
Zondag 19 feb. Martinuskerk Themadienst “Kijken naar jezelf”
10.00 uur Dhr. Douwe de Roest uit Leiderdorp
Eindcollecte: CvK / themadiensten
Koffiedrinken na de dienst
Vrijdag 24 feb. Anholtskamp zangavond
18.45 uur gast
Collecte: Diaconie
Zondag 26 feb. Martinuskerk Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / KiKa kinderkankerfonds
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 5 maart Martinuskerk
10.00 uur gast
Eindcollecte: CvK
Woensdag 8 maart Brookschole Biddag voor gewas en arbeid
15.00 uur Mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: Diac / CvK
Zondag 12 maart
Martinuskerk
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Stokkum buurtdienst
10.00 uur ds. C. Boon uit Zelhem
Eindcollecte beide diensten: CvK
Van de redactie
Voor de 2e keer ontvangt u het Markelo’s kerkblad in kleur
en het is nog goedkoper ook!
Laat ons weten wat u er van vindt of kom met ideeën wat er
mooier kan.
Adverteerders:
Wilt u uw advertentie in kleur? Zend uw nieuwe kleuradvertentie naar: kerkblad@pkn-markelo.nl
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ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP: Het overleg over de
verdeling van de zangavonden in 2017 moet nog
plaatsvinden, dus wie er op vrijdag 27 januari en vrijdag 24 februari een verhaal of sketch zal inbrengen, is
nog onbekend. We laten ons verrassen. Het levert
vaak een herkenbare belevenis van vroeger tijden op.
Met bekende kerkelijke gezangen en Nederlandstalige
liederen is het voor slechtzienden nog mogelijk om
mee te zingen. Heeft u de sfeer al eens geproefd?

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 dan
gerust aan. Er heerst altijd een
goede en ontspannen sfeer.
Mogen we zeggen tot ziens? U bent in ieder geval van
harte welkom!

BUURTDIENST ELSEN: Op zondag 12 februari is er een
samenkomst in de gemeenschapsruimte van Elserike.
Wat deze diensten kenmerkt zijn de gemoedelijke
sfeer, bekende liederen en een prediking, die niet te
moeilijk is. Onder de koffie is er alle ruimte voor ontmoeting en gesprek. Samen met de leiding van de
zondagsschool en leden van het pastorale team willen
we deze dienst voorbereiden. U bent van harte welkom!

AGENDA
26 jan: Gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij Annemieke Wassink, aanvang: 20.15 uur, plaats: Wansink
25; onderwerp: het scheppingsverhaal als beeldspraak
voor de geestelijke ontwikkeling van de mens; info: ds.
Dijkstra
4 feb: zaterdag 10.00 – 14:00 uur. Open dag Martinushof en afsluiting actie Kerkbalans.

THEMADIENST: Op zondag 19 februari 2017 is er weer
een themadienst, deze keer is het Thema:

“Kijken naar jezelf”
Jezus heeft ons er namelijk op attent gemaakt dat je
beter eerst naar jezelf kunt kijken, voordat je uitspraken over een ander doet. Haal eerst de balk uit je eigen oog, voordat je wat zegt over de splinter in het
oog van een ander. Maar betekent dat dat je nooit kritiek mag hebben? Wanneer heb je eigenlijk recht van
spreken? Ook al ben je zelf niet zonder fouten, je moet
toch kunnen opkomen voor waarheid en eerlijkheid?
De voorganger deze zondag is Dhr Douwe de Roest
uit Leiderdorp en de muzikale begeleiding komt van
de jongerenband Jobb uit Bergentheim.
Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie
of thee napraten achter in de kerk.
De Commissie Themadiensten nodigt u allen van harte
uit voor deze dienst.

Wijk Noord
Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net
vrije dag: maandag
WIJ GEDENKEN
Op 25 november kwam een einde aan het veelbewogen leven van Gerritdina Willemina ten Tije-Hofman.
Zij werd als jongste van drie dochters in het Stokkumerbroek geboren. Kenmerkend voor haar levenshouding waren veerkracht en blijmoedigheid. Daardoor
slaagde zij erin de tegenslagen in het leven te overwinnen en de goede momenten ten volle te beleven.
Op 22 december 1971 trouwde Dieneke met Gerrit ten
Tije en verhuisde van het Stokkumerbroek naar de
Pothoek. Daar kenden zij samen goede jaren. Hun
dochter Hennie werd geboren en haar komst gaf hun
leven glans en betekenis. In het midden van de jaren
tachtig werd besloten om met de boerderij te stoppen.
Dit werd mede veroorzaakt door een ongeluk van Gerrit. Met bewonderenswaardige creativiteit, doorzettingsvermogen, liefde, trouw en flexibiliteit slaagde
Dieneke erin om in die jaren alle ballen in de lucht te
houden en balans te vinden tussen zorg voor haar
echtgenoot, aandacht voor zichzelf, haar moederschap
en allerlei andere bezigheden. Vanaf 2010 ging haar
geestelijke gezondheidstoestand achteruit. Ze kreeg
steeds minder grip op het leven. Op het laatst sprak ze
nauwelijks meer.
Op 30 november noemden wij haar leven en haar
naam voor God en voor de mensen in een afscheidsdienst in de Martinushof. Ds Braakman is daarbij voorgegaan. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats
te Markelo.

DOOPDIENST: Op 26 februari is een doopdienst ingeroosterd. Wie een kind wil laten dopen, kan zich aanmelden bij ds. Marten Dijkstra. Dan wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.
JUBILEUM: In de volkskerstzang van 18 december was
het 50 jaar geleden dat de fanfare voor het eerst haar
medewerking verleende aan een viering rond kerst.
Namens de kerkenraad overhandigde Gerda VeddersVasters een waardebon en een bos bloemen. Hopelijk
gaat deze samenwerking nog jaren door.
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!
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

Kort na haar 98ste verjaardag overleed Gerritje ZiggersAanstoot op 27 november in haar kamer in de Anholtskamp, afdeling De Herike. Ze is geboren op de
4

Borkeld en kwam uit een groot gezin. Na de lagere
school ging ze in betrekking bij een boer in Markelo. In
de oorlog trouwde ze met Gerrit Jan Ziggers en ging
wonen op de boerderij aan de Voordesdijk. Ze kregen
een zoon en dochter. Hun liefhebberij was het boerendansen. Toen haar man na een kort ziekbed in
1980 stierf, moest ze met pijn in het hart afstand doen
van het vee. Ze vond echter de kracht om alleen door
te gaan en genoot van buitenlandse reizen met een
paar van haar zussen. Na verkoop van de boerderij in
2001 ging ze in het dorp wonen aan de Burg. de Meesterlaan. De laatste jaren verbleef ze op de Anholtskamp. Een lieve, gelovige vrouw is heengegaan, een
zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder. In de
uitvaartdienst is Psalm 23 gelezen, dat het vertrouwen
verwoordt in God, die als een herder voor ons zorgt. Er
is in Jezus zicht op nieuw leven. Moge dat tot troost
zijn.

STUDIEDAGEN
Ik heb me aangemeld voor een tweetal studiedagen op
de theologische faculteit in Groningen. Deze vinden
plaats op 17 januari en 14 februari en hebben als
onderwerp ‘God in het dagelijkse leven’. We zullen
stilstaan bij de charismatische beweging en
internationale kerkelijke leiders. Een vraag is ook hoe
we in de kerk omgaan met ziekte en genezing.
VRIJE WEEK
Van maandag 27 februari tot en met zondag 5 maart
ben ik vrij van het werk. Zo nodig nemen anderen voor
mij waar.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

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

Op 30 november overleed na een ziekteperiode Gerrit
Hendrik (Henk) Brinks op de leeftijd van 85 jaar. Vanwege zijn werk bij Rijkswaterstaat heeft hij samen met
zijn vrouw Henny Harkink op verschillende plaatsen
gewoond. Ze hadden geen kinderen, maar kregen er
wel veel over de vloer uit de buurt en de familiekring.
Vanaf 1992 kwamen ze in Markelo wonen. Eerst op
Kuperskamp, later in een appartement aan de Taets
van Amerongenstraat. Toen zijn vrouw ziek werd heeft
hij met veel liefde voor haar gezorgd. Na haar overlijden in 2009 vond hij een tochtgenoot in Marie Stegeman van de Rietdijk. Zij raakt in hem een behulpzame
vriend kwijt. Maar omgekeerd heeft zij veel voor hem
kunnen betekenen, toen er bij hem een tumor is verwijderd en hij veel zorg nodig had. Hij had er moeite
mee om toen allerlei zaken te moeten opgeven, zoals
zijn activiteiten bij de videoclub of het dansen op de
Anholtskamp. Hoewel het geloof in een God hem niet
meer kon overtuigen, bleef hij lid van de kerk. In het
crematorium Steenbrugge te Diepenveen vond de afscheidsplechtigheid plaats en is de hoop uitgesproken,
dat God zich over hem en de zijnen ontfermt.

WIJ GEDENKEN
Op 24 december overleed op 86-jarige leeftijd Johanna
Maria (Joke) Verbeek-de Ridder op haar kamer in de
Anholtskamp, afdeling De Hulpe. Ze was weduwe van
huisarts Henk Verbeek met wie ze in 1958 in Markelo
was komen wonen en werken. Ze hielp haar man in de
praktijk en zorgde voor hun gezin van vijf kinderen.
Haar eerdere werkzaamheden als verpleegkundige en
secretaresse kwamen hierbij goed van pas. Joke kon
geestig uit de hoek komen, hield van zingen en speelde vroeger viool. Toen de kinderen uit huis waren, is
ze nog theologie gaan studeren. Ze nam deel aan een
gespreksgroep van de kerk, was lid van de ‘Hervormde
Vrouwenvereniging’, de ‘Vrouwen van Nu’ en een tijd
voorzitter van de kerkenraad. Na het plotselinge overlijden van haar man in 2004 verloor ze een belangrijke
steunpilaar. In het geloof zocht ze naar houvast, maar
er bleven vragen. De verhuizing van haar woning in de
Burg. Korthals Alteslaan naar de Anholtskamp eind
2013 gaf haar wel meer rust. In de uitvaartdienst in de
Martinuskerk begeleidde zoon Jan Willem zangeres
Vannessa Thuyns op de gitaar bij het toepasselijke lied
van Ramses Shaffy: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder. Moge Joke vrede hebben gevonden bij
haar hemelse Vader. MD

Na afnemende gezondheid overleed op 31 december
Dine van Reenen-Ulfman, echtgenoot van Rudie van
Reenen. Ze kwam van een boerderij op de Borkeld. Bij
het uitgaan leerde ze Rudie kennen met wie ze in 1957
trouwde en in het vroegere Muldershuis in Markelo
kwam te wonen. Zeven jaar later betrokken ze een
woning aan de Tolweg. Dine deed schoonmaakwerk bij
de Kop’ren Smorre. Als moeder van twee kinderen
zorgde ze voor hun eigen gezin. Ze was een vriendelijke, zachtmoedige vrouw, die snel tevreden was. In
2008 kreeg ze een vorm van bloedkanker. Hierdoor
raakte ze aan huis gebonden. Er kwamen verschijnselen van dementie bij. Ondanks de toenemende zorg is
het gelukt om haar thuis te houden. Dit was niet alleen
dankzij de thuiszorg, maar bovenal door haar toegewijde man. In de uitvaartdienst haalden kleinkinderen
herinneringen aan en is gelezen uit dat mooie hoofdstuk over de liefde, dat eindigt met de woorden: ‘Ons
resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde’ (1 Cor. 13: 13) Bij het
graf noemden wij nog eenmaal de naam die zij meekreeg bij haar geboorte: Gerridiena, vertrouwend dat
zij een goede plek in het hemelse heeft. Dine is 83 jaar
geworden.

Kerkenraad
VAN DE VOORZITTER
In navolging van de “Hei-dag” heeft de kerkenraad op
12 december een avond gehad waarop is teruggekeken wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en waar
we de komende tijd aandacht aan moeten besteden.
Het blijkt belangrijk dat we als colleges goed op de
hoogte zijn van waar we mee bezig zijn zonder overal
in mee te hoeven praten. Besluiten die allen aangaan
moeten in de kerkenraad genomen worden. Betrokkenheid, aandacht en begrip voor elkaar is belangrijk.
We hebben gesproken over de Aktie Kerkbalans die
dit jaar een nieuwe opzet zal krijgen, spannend voor
ons allen maar bovenal voor de kerkrentmeesters voor
wie dit de eerste keer is dat ze deze Aktie organiseren.
Stel hen en uw kerkelijke gemeente niet teleur want
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de Protestantse gemeente Markelo heeft het nodig
en is het waard!
Ik heb het afgelopen jaar met bewondering gezien hoe
de gemeente Markelo en de kerkenraad na een moeizame tijd de draad weer heeft opgepakt. Zowel bij de
gemeenteavond alsook in de kerkenraad ervaar ik
mensen die zich als kerkenraadslid, als vrijwilliger
maar ook als betrokken gemeentelid enthousiast willen inzetten tot opbouw van de gemeente. Samen zal
het u zeker lukken om er iets goeds van te maken.
Voor 2017 wens ik u, mede namens de kerkenraad,
veel Heil en Zegen toe!
Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen
Wij zijn uw kandelaar
wij gaan het donker tegen.
(Uit: Tussentijds lied 138:5)

Kerkrentmeesters
2017
Aan het begin
van het nieuwe jaar, eerst de beste wensen en een
voorspoedig 2017 gewenst. Het jaar begint voor ons
en de vele vrijwilligers met de actie Kerkbalans. Deze is
in het vorig najaar gestart met een brainstormavond
waar ruim 20 personen aan hebben deelgenomen. Als
rode draad kwam hier naar voren dat we allen Noabers zijn van de kerk en van elkaar.

Nynke van Genderen, preses a.i.

GELOVEN WE HET WEL?
DE KERKDEUR STAAT WIJD OPEN, MAAR STEEDS
MINDER MENSEN DIE NAAR BINNEN LOPEN…..
Dit is het thema waarmee op 14 maart een lezing
wordt gegeven door Ds. Co Boon uit Zelhem, bekend
van zijn optreden als gastpredikant in Markelo.
Deze avond zal het gaan over kerkverlating. Kerken
raken steeds leger en in de komende tien jaar zullen
honderden kerken hun deuren moeten sluiten
vanwege gebrek aan kerkgangers.
Ds. Boon neemt ons mee door verleden en heden van
de kerkgang en hanteert daarvoor teksten uit boeken
van Agnes Amelink: ”De Gereformeerden” en Geert
Mak: “Hoe God verdween uit Jorwerd”.
Ook wordt stilgestaan bij hoe, anno 2017, ons geloof
er voor staat.
Na de pauze praten we gezamenlijk over de toekomst
van de kerk zoals:
 Is er nog toekomst? Of gelóven we het wel?
 is de kerk nog enkel met Kerst en Pasen geopend?
 Hoe kunnen we meer mensen bij ons geloof/kerk
betrekken?

Wi’j bint oe neudig.
De kerk neemt in Markelo een centrale
plaats in en wil er voor iedereen zijn.
Nieuw dit jaar is dat we naast onze leden van de kerk,
ook aan alle inwoners van Markelo vragen mee te
doen aan de actie Kerkbalans. Er zijn mooie folders
ontworpen om de kerkelijke gemeente onder de aandacht te brengen. We hopen op een mooie actie met
een goed financieel resultaat.
We willen de draad weer oppakken met het vormen
van een stichting om de kerk als middelpunt te ondersteunen en te behouden. De stichting i.o. heeft een eigen bankrekening nr: NL43 RABO 0315 0293 82.
Daarnaast zijn er door verschillende werkgroepen
plannen gemaakt om de kerk te moderniseren en aan
te passen aan een veranderende samenleving. Al deze
acties en ontwikkelingen moeten eraan bijdragen dat
onze kerk het middelpunt is en blijft van ons dorp.

Laten we er een boeiende avond van maken, met
samen denken en samen doen.

Komt U, kom jij ook?

In de vergadering van 5 december zijn formeel benoemd tot voorzitter mevr. Marti Pluygers en Bert van
Coeverden tot waarnemend secretaris en penningmeester. Dhr. Bernhard Slotman uit Borne blijft ons de
eerste maanden nog ondersteunen. Tevens zijn nog 2
mensen van buiten onze gemeente behulpzaam binnen ons college. We zijn nog wel op zoek naar versterking in het CvK. We blijven naarstig zoeken naar gemeenteleden, zodat we weer zelfstandig verder kunnen. Meld u aan bij een van de kerkenraadsleden!

Datum: 14 maart 2017-01-03
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Martinushof, Kerkplein 41 ,Markelo
Spreker: ds. Co Boon uit Zelhem.

Diaconie
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
Op 17 december is ook onze diaconie (Ria ter Maat) in
Diepenheim bezig geweest om de kerstpakketten voor
ongeveer 350 mensen in de Hof van Twente in te
pakken. Een jaarlijkse actie van alle diaconiën, Caritas
en de gemeente Hof van Twente.

Op zaterdag 4 februari houden we Open Huis en we
hopen dat u allen komt! Het wordt een dag waarin alle
geledingen/afdelingen/groepen binnen onze kerk zich
presenteren aan “alle” Markeloërs. We laten een ieder
kennismaken met onze kerk en alle mensen die hierbij
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betrokken zijn. Onder het genot van een drankje en
hapje zal het orgel klinken, de koren zingen en hopen
we dat we dorpsgenoten kunnen enthousiasmeren
met warme hand te geven aan de actie Kerkbalans.

hopen jullie nogmaals te mogen begroeten op de
zondagochtenden om tien uur in de kerk. Wij zorgen
voor een mooi verhaal en een leuke verwerking. Kom
jij ook ? Groeten van de leiding van de kindernevendienst.

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdclub/ Knutselclub
Wij wensen iedereen een gelukkig, mooi en gezond
2017 toe.
Het afgelopen jaar kwam een leuke groep kinderen
op de knutselavonden in de Martinushof. Benieuwd
wat ze hebben gemaakt? Kijk dan eens op de website www.pkn-markelo.nl daar worden de foto's van
de
knutselwerkjes opgezet.
We hopen dat
we deze kinderen ook in 2017
weer
mogen
begroeten evenals kinderen die nog niet eerder geweest zijn en het leuk vinden om 1x in de maand gezellig samen een uurtje te knutselen. Dat kan op
donderdag 26 januari 's avonds van half zeven tot
half acht. De kosten bedragen € 1,00 per kind. Opgave vooraf is niet nodig.
Groetjes van de leiding: Jolanda van den Noort en
Herma Bonenkamp.

Algemeen
HERVORMDE VROUWEN VERENIGING
MARKELO
Donderdag 26 januari a.s. hebben wij
Ds Bijl uit Groningen uitgenodigd op onze
verenigingsavond.
Ds Bijl was jaren predikant in onze
gemeente.
Hij wil ons wat vertellen over de
oude Joodse verhalen afgewisseld
met muziek uit de Joodse traditie.
Aan het jodendom hebben wij
veel te danken, niet alleen het Oude Testament, maar
ook andere verhalen die iets meer betekenen dan je in
eerste instantie denkt. Veel interessante informatie
kan hij ons hier over geven.
Het belooft een mooie avond te worden.
De aanvang is om 20.00 uur in de Martinushof te
Markelo.

VAN DE ZONDAGSSCHOOL
Zaterdagavond 17 december 2016
was het gezellig druk in de Martinushof voor het kinderkerstfeest van de
Zondagsschool. Kinderen van alle
leeftijden waren verzameld om het
wonder van Kerst te vieren. En dat
werd op allerlei verschillende manieren gedaan. Zo werden er samen kerstliedjes gezongen en staken de kinderen van het dorp de adventskaarsen aan terwijl ze in een mooi gedicht vertelden
waarom ze dat deden. Daarna werd het kerstspel opgevoerd door de kinderen van Elsen met ondersteuning van de kinderen uit het dorp. Het kerstspel ging
over een hele bijzondere ster. Na het kerstspel vertelde Alies ten Hove een zeer spannend kerstverhaal. Wij
willen iedereen bedanken die ons op wat voor manier
een financiële bijdrage heeft gegeven of gestort.
De Zondagsschool start weer op zondagmorgen 15 januari 2017 in de Martinushof tijdens de kerkdienst en
bij de Beestenboel in Elsen van 10-11 uur. Heb je zin
om een keer te komen kijken dan ben je van harte
welkom. Wij wensen iedereen een gezegend 2017
toe.

Donderdag 23 februari a.s. hebben wij Frans Tusveld
uitgenodigd.
Hij wil ons wat vertellen over het ontstaan en de geschiedenis van Twente. Met een powerpoint presentatie laat hij ons zien de opkomst van textiel in Twente
en waar de naam Twente vandaan komt. Wat de kenmerken zijn van Twente met zijn natuurlijke ligging en
de laatste huiswever van Markelo.
Frans is leraar geweest op de Waerdenborch in Holten
en op de LEAO in Goor. Hij is bekend bij velen in Markelo. De aanvang is om 20.00 uur in de Martinushof te
Markelo.
Wij hopen vele dames te mogen begroeten.

.

VAN DE KINDERNEVENDIENST
Voor iedereen de beste wensen voor 2017 !
Het kerstproject van de kindernevendienst had als
thema "Maak het mee".
Een leuke groep kinderen heeft het mee gemaakt. We

Januari 2017
zo 15 Johannes 2:1-12
ma 16 Johannes 2:13-22
di 17 2 Kronieken 1:1-17
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Feestvreugde
Tegen marktwerking
Wijze wens

wo 18
do 19
vr 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
wo 25
do 26
vr 27
za 28

2 Kronieken 1:18–2:9
2 Kronieken 2:10-17
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25
1 Korintiërs 1:1-9
1 Korintiërs 1:10-25
1 Korintiërs 1:26–2:5
1 Korintiërs 2:6-16
Psalm 37:1-11
Psalm 37:12-24
Psalm 37:25-40

zo 29 Matteüs 5:1-12
ma 30 Matteüs 5:13-26
di 31 Matteüs 5:27-37
februari 2017
wo 1 Matteüs 5:38-48
do 2 Psalm 48
vr 3
2 Kronieken 3:1-14
za 4
2 Kronieken 3:15–
4:10
zo 5
2 Kronieken 4:11–5:1
ma 6 Spreuken 10:1-10
di 7
Spreuken 10:11-21
wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27
di 28
wo 1
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8

Spreuken 10:22-32
2 Kronieken 5:2-14
2 Kronieken 6:1–11
2 Kronieken 6:12-21
2 Kronieken 6:22-31
2 Kronieken 6:32-42
2 Kronieken 7:1-10
2 Kronieken 7:11-22
Spreuken 11:1-11
Spreuken 11:12-21
Spreuken 11:22-31
Psalm 83
2 Kronieken 8:1-11
2 Kronieken 8:12-18
2 Kronieken 9:1-12
2 Kronieken 9:13-31
1 Korintiërs 3:1-9a
1 Korintiërs 3:9b-23
Psalm 62
1 Korintiërs 4:1-13
1 Korintiërs 4:14-21
maart 2017
Matteüs 6:1-15
Matteüs 6:16-23
Matteüs 6:24-34
Matteüs 7:1-12
Psalm 91
Matteüs 7:13-23
Matteüs 7:24–8:1
Psalm 126

VOLKSKERSTZANGAVOND
Op zondagavond 18 december 2016 was er weer de
jaarlijkse sfeervolle volkskerstzang. In een bijna volle
Martinuskerk zorgde een koperensemble van Muziek-

Grote plannen
Positieve reactie
Woordstrijd
Licht in het donker
(Van) wie ben jij?
Eenheidsstreven
Onverwachte keuzes
Onthuld geheim
Heb geduld
Eerlijk duurt het langst
Wie goed doet, goed ontmoet.
Het echte geluk
Smaakmakers
Aanscherping

vereniging de Fanfare en het Nederlandstalige koor
NooTzaak voor muziek en zang, terwijl ook de kerkgangers zich niet onbetuigd lieten bij een aantal bekende liederen, zoals “Stille Nacht” onder begeleiding
van het orgel dat bespeeld werd door Gerrolt
Droogsma en trompettist Wim Schottink.
Dominee Marten Dijkstra sprak een overdenking uit en
Annie Oplaat droeg een gedicht voor.
Voor de Fanfare kreeg de avond nog een bijzonder
tintje. De leden van het korps werkten voor de vijftigste keer mee aan de volkskerstzangavond. Als waardering kregen ze van de kerk een bijdrage voor het instrumentenfonds. Met het zingen van “Ere zij God”.
werd de sfeervolle avond in stijl afgesloten. Na afloop

Meer geven dan gevraagd
Stad op een berg
Werk in uitvoering
Zuilen van naam
Inrichting
Kracht-termen
Spreken is modder, zwijgen
is goud
Tegen-stellingen
De ark op de juiste plaats
Zo moest het gaan
Luistervraag
Als/dan-vragen
Gebed met reikwijdte
Liefdevuur
Antwoord
Goed of slecht
Positief of negatief
Geven
Strijdlied
Versterking
Geregelde offers
Koninklijk bezoek
Alles goud wat er blinkt
Samenwerking
Bouwkunde
Rustgevend
Oordeel niet
Geen woorden, maar daden

kon een ieder nog genieten van een glas glühwein onder de toren.
Met dank aan Marjan Noteboom Fotografie voor de
foto’s.
KERSTGEZINSDIENST KÖSTERSKOELE.
Welkom in herberg: “ in de Gloria”.
Nou dat hebben we geweten, wat een geweldige opkomst!
We werden
weer verwelkomd door de
ossenhoornblazers
en
door
een
mooi,
met
meer dan 400
lichtjes aangegeven pad,
kwamen jullie kijken en luisteren naar het verhaal van
de geboorte van Jezus.

Niet voor de schijn
Vast goed
Prioriteitenlijst
Feedback
Don’t worry
Fundament
Indrukwekkend
Een droom wordt werkelijkheid
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De verteller Rinus Meulman, de herbergier, en zijn
vrouw, Hermien Hannink, hebben samen het verhaal
verteld hoe zij de geboorte van Jezus hebben beleefd.
Uiteraard waren Jozef, Maria en baby Nick Wessels, als
Jezus, er bij.

de zomermaanden gelijktijdig met de Open Kerkdagen
een openbare verkoop. Ook hierbij geholpen door een
aantal enthousiaste boekenliefhebbers om de verkoop
in goede banen te leiden.
We mogen ons gelukkig prijzen dat de belangstelling
steeds groter wordt. Ook een groeiend aantal toeristen en andere belangstellenden weet de weg naar de
Martinushof te vinden.
Dit alles heeft tot gevolg dat de opbrengst ieder jaar
weer een stijgende lijn laat zien. De eindopbrengst van
2016 is ruim € 4.300,-!! Een schitterend resultaat.
Iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen
aan dit resultaat: heel hartelijk dank!
Al deze gelden worden in overleg met de Kerkrentmeesters besteed aan specifieke doelen. Zo is vorigjaar bijvoorbeeld een nieuwe lessenaar met bijbehorend tafeltje voor de grote zaal aangeschaft. En wordt
er nu onderzocht wat we nog meer aan nuttige aanpassingen kunnen financieren.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Zaterdag 4 februari zijn we een extra aantal uren geopend, van 10.00 uur tot 14.00 uur en kunt u één en
ander aanschouwen en wellicht een boek aanschaffen.
Alle rubrieken zijn ruimschoots aanwezig, van streekromans tot literatuur, thrillers, kinderboeken, religie,
kunst, naslagwerken, atlassen, reis- en kookboeken,
enz, enz.
Hebt u boeken die u wilt opruimen? Denk aan ons en
breng ze naar de Martinushof. De kerk is er blij mee!
Tot ziens op de boekenmarkt in de Martinushof.

NooTzaak, onder leiding van Ria Degenkamp, met de
muzikale begeleiding van Eric Dollekamp, heeft liederen voor en met ons gezongen.
Als afsluiting was er een kop chocolademelk of glühwein voor iedereen.
Dankzij vrijwilligers van de Kösterskoele en de themadienstcommissie werd het een prachtige Kerstavond.
Een hartelijke groet van Dini Beuving, Josje Zweers en
Anita Meulman.

WERELDDIACONAATSZONDAG 5 FEBRUARI 2017
Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor
meer dan de helft van de bevolking op de NoordMolukken.
De vraag naar de specerij is wereldwijd hoog, maar
vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie moeite om een
goede kwaliteit nootmuskaat te leveren.
Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren
nu een lage prijs voor
de nootmuskaat.
Kerk in Actie draagt al
enkele jaren bij aan
het organiseren en
trainen van boeren.
Vrouwen krijgen daarbij
in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het
werk doen, maar vaak
achtergesteld zijn en
minder loon ontvangen.

BOEKENMARKT

Zoals u weet is er al sinds enkele jaren een tweedehands boekenmarkt in de Martinushof.
Deze markt komt voort uit de Fancyfair die elk jaar in
september plaats vindt. Bij gebrek aan ruimte werd
toen alles weer opgeruimd. Na de verbouwing en renovatie van de Martinushof kwam er een opslagruimte
vrij waar de tweedehands boeken thans een permanente plaats innemen zonder de verdere activiteiten
te hinderen,
Een en ander wordt gerund door een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers, boekenliefhebbers, die alle
verkregen boeken sorteren op kwaliteit, prijzen en rubriceren. Elke week wordt hieraan enkele uren besteed om alles op orde te krijgen en te houden. En is
er iedere eerste donderdag van elke maand en tijdens

Helpt u mee om de collecte op deze zondag voor
het werelddiaconaat tot een succes te maken?
Namens Kerk in Actie en de ZWO groep:
Hartelijk dank!
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Dromen en
ontdekken
God,
help ons om zo nu en dan
even stil te staan zoals nu.
Om na te denken
over onszelf en de wereld.
Geef dat we dan dromen
over hoe het kan zijn.
Dan ontdekken we ook
wat er nog moet veranderen.
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