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Verslag van de detachering vanuit de classis Enschede naar de Protestantse gemeente te Markelo.
Presentatie gegeven door Nynke van Genderen ex interim voorzitter van de kerkenraad van de
Protestantse gemeente te Markelo op de gemeenteavond van 8 juni 2017.

Begin februari van 2016 ben ik gevraagd door het Breed moderamen van de classis of ik tijdelijk extern voorzitter wil zijn in
de gemeente Markelo.
De reden hiertoe was dat er problemen waren, een predikant
die per 1 maart zou worden losgemaakt van de gemeente en
het college van kerkrentmeesters dat was opgestapt. De kerkenraad van Markelo mocht niet meer zelfstandig besluiten nemen.
Nu, ruim een jaar later sta ik, samen met ds. Frans Wiersma die
als adviseur aan de kerkenraad was toegevoegd en de heer
Bernhard Slotman die de kerkrentmeesters adviseerde, op het
punt om afscheid van u te nemen.
Op de gemeenteavond van 10 november 2016 hebben wij u op
de hoogte gebracht van de stand van zaken van dat moment.
Via het kerkblad heb ik u gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en de beslissingen die in de
kerkenraad zijn genomen. Vandaag wil ik namens ons drieën
nog even terugkijken op de afgelopen periode, maar willen we
vooral ook vooruitkijken.

We signaleren ook dat de gemeente de insteek van de kerkenraad wil en kan volgen om samen te werken tot opbouw van de
gemeente.
Er is de afgelopen jaren nogal wat aan de hand geweest in de
kerk van Markelo. Voor de één is dat ingrijpender geweest dan
voor de ander. Deze tegenstelling komen we zowel in de kerkenraad als in de gemeente tegen. Zo’n periode sluit je niet in 1
jaar af en u bent er ook nog niet.
Op 5 januari 2017 hebben ds. Wiersma, de heer Slotman en ondergetekende een gesprek gehad op het mobiliteitsbureau in
Utrecht. De uitkomst van dat gesprek was dat de Protestantse
gemeente Markelo na het vertrek van de afgevaardigden uit de
classis het meest geholpen zou zijn met een interim predikant
met o.a. beleidsmatige kwaliteiten. Dit wanneer de kerkenraad
van Markelo daarmee akkoord gaat en het BMCV daarvoor toestemming geeft.
En zoals u inmiddels weet, is de kerkenraad en het BMCV akkoord gegaan met het aanstellen van een interim predikant voor
beperkte tijd. U kunt straks kennis maken met ds Elly van der
Meulen die inmiddels is begonnen en als belangrijkste opdracht
heeft meegekregen: - Onderzoek te doen naar en advies te geven over de mogelijke invulling van de predikantsplaatsen
waarbij de invulling van het pastoraat een belangrijke rol zal
spelen. - Het beleid zoals het is ingezet, zo nodig, uit te breiden.
- Samen met de kerkenraad en u als gemeente zal zij zich buigen
over de vraag “wat voor gemeente willen wij zijn” en hoe geven
we daar vorm aan in pastoraat en toerusting.
Wij denken dat de komst van een interim predikant een goed
besluit is van de kerkenraad en hebben het volste vertrouwen in
de ondersteuning van ds. Van der Meulen aan de kerkenraad en
de gemeente van Protestants Markelo.

De “Hei-dag” die we als kerkenraad vorig jaar op 10 september
onder leiding van Jandirk Pronk hadden, heeft goed gedaan.
Vanaf die tijd is de blik meer op de toekomst gericht. Er is nog
meer versterking in de kerkenraad gekomen en de werkzaamheden zijn, zowel in de kerkenraad alsook bij vele vrijwilligers in
de gemeente, met enthousiasme opgepakt.
Het is mooi om de positieve ontwikkeling in de kerkenraad te
zien. De eerste vergadering die wij meemaakten was met een
groep mensen die boos, verdrietig, gefrustreerd en onthand
was. Nu is er een kerkenraad, met deels dezelfde mensen, die
positief en met enthousiasme willen werken aan de opbouw van
de gemeente. Wat ons betreft: grote bewondering voor hun inzet.
Niet alleen bij de kerkenraad maar ook via andere contacten in
de gemeente is een positieve houding te merken.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en waar staan we nu?
Een kleine opsomming:
Er zijn door ons vele gesprekken gevoerd met o.a.:
gemeenteleden die daar behoefte aan hadden, kerkenraadsleden, oud- en kandidaat-kerkenraadsleden, predikanten, predikant mobiliteitsbureau en juristen in Utrecht, advocaat, medewerkers, BM classis en verder gesprekken met Jandirk Pronk en
uiteraard onze nieuwe interim predikant ds. Elly van der Meulen.

Door meer beleidsmatig te werken en dit ook praktisch in de
kerkenraad toe te passen loopt dat steeds beter. De kerkenraad
van Markelo was gewend om alles in de kerkenraad te bespreken waardoor de kerkenraadsvergaderingen tot soms middernacht duurden. Nu heeft ieder college eigen verantwoordelijkheid die door het toezenden van de verslagen gedeeld wordt
met de hele kerkenraad. Men is dus op de hoogte van elkaars
activiteiten.
Wel is Markelo een bijzondere gemeente want in de wandelgangen en bij de supermarkt wordt soms veel “geregeld”. De
kerkenraad, maar ook gemeenteleden, zullen hier alert op moeten blijven. Besluiten worden in de kerkenraad genomen en
nergens anders!

Als kerkenraad zijn we, naast de reguliere vergaderingen, begonnen met extra bijeenkomsten waar we aan de hand van het
beleidsplan lijnen proberen uit te zetten. Met name: wat is de
visie op onze gemeente, hoe willen we gemeente zijn.


Een persoonlijke noot: “Ik kan mij heel goed voorstellen dat het
als een soort bedreiging voelt wanneer er opeens drie vreemde
mensen vanuit de classis de leiding over komen nemen. Voor
ons was het een groot compliment om na een aantal maanden
te horen “het voelt alsof jullie één van ons zijn, we zijn blij met
jullie”.




We kunnen constateren dat de kerkenraad uit mensen bestaat
die hart hebben voor de gemeente Markelo en er veel tijd en
energie in willen steken om weer tot een levende en zelfstandige gemeente te komen.
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We hebben de Plaatselijke Regeling opnieuw bekeken en
bijgewerkt. Vorige maand is deze door het BMCV * goedgekeurd.
De Aktie Kerkbalans heeft met hulp van de landelijke kerk
een nieuwe impuls gekregen en dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Markelo heeft positief in het nieuws gestaan
rond deze actie. Een compliment voor de nieuwe
kerkrentmeesters.
De kerkenraad is verder uitgebreid met enthousiaste mensen en de kerkrentmeesters functioneren weer zelfstandig.
Er is een jeugdouderling gekomen en onder haar leiding is
er weer een jeugdraad opgestart.
De diaconie heeft het initiatief genomen om zich in te zetten voor een zgn. “Groene kerk”. De kerkenraad is akkoord





gegaan met het plaatsen van 60 zonnepanelen op het dak
van de Martinushof waar ook de kerkrentmeesters financieel voordeel uit kunnen halen. Een eerste stap in een groter
project.
De Protestantse gemeente Markelo heeft vele vrijwilligers
zoals: leiding kindernevendienst, pastoraal bezoekwerk,
voorbereiding themadiensten, diaconaal werk, koren enz.
enz..
Al deze activiteiten zijn ook in de crisisperiode gewoon
doorgegaan en dat staat u als gemeente te prijzen.

om het weer over te dragen. Maar……………Markelo blijft Markelo!!!
Ik sluit af met een deel van de voorbeden die ik in de vesper van
10 september 2016 op de “Hei-dag” uitgesproken heb:
Goede God,
Voor uw gemeente in Markelo bidden wij u, dat zij met de moeilijke tijd die achter haar ligt, op de juiste wijze om kan gaan en
een plaats kan geven.
Dat we mogen weten van een toekomst voor uw gemeente en
vooruit mogen kijken zonder het verleden te veronachtzamen en
dat we samen met de vele vrijwilligers met enthousiasme aan
deze toekomst mogen werken.
Wij weten ons gekend als uw gemeente.
Elkaar bidden wij toe: geestkracht en volharding, inzicht in uw
heil en uitzicht op uw Rijk.
Maak uw kerkelijke gemeente de schatkamer van recht en vrede
die mensen verrijkt.
Maak haar de schuilplaats voor wie nergens thuis zijn.
Dat wij verrijkt worden door elkaars nabijheid en gedragen door
elkaars gebed.
Moedig ons aan om u te blijven dienen en houd ons bijeen als
gemeente, als het lichaam van uw Zoon.
Heer, ontferm U.
Amen

Waar u ongetwijfeld nieuwsgierig naar bent is de civiele procedure in verband met ds. Nordt. Wat ik u daarover kan vertellen
is dat onze advocaat een verweerschrift heeft geschreven en dat
daar op dit moment nog geen reactie op is ontvangen van de
advocaat van ds. Nordt.
Ds. Wiersma, de heer Slotman en ik hebben aangeboden om in
deze zaak nog de kerkenraad te adviseren omdat wij inmiddels
de stukken m.b.t. deze zaak en de geschiedenis ervan goed
kennen. De kerkenraad heeft daar positief op gereageerd.
Natuurlijk zijn er nog een aantal aandachtspunten die we als advies aan de kerkenraad doorgeven en ook aan de classis zullen
rapporteren. Aan de gemeente zou ik willen adviseren: denk
mee met uw kerkenraad, leg uw ideeën en vragen bij de voorzitter of scriba neer, maar verwacht niet dat alles kan. Blijf betrokken in meeleven en meewerken in uw gemeente. Bedenk dat
niet kwantiteit maar kwaliteit belangrijk is.

Wij wensen u allen veel goeds en zegen toe en met name ds.
Van der Meulen een hele goede tijd hier in Markelo gewenst!
Dank u wel.
08 juni 2017

Tot slot:
Toen ik in februari 2016 aan deze klus begon had ik er geen idee
van waar en hoe dit zou eindigen. Duidelijk was dat er structuur
moest komen in het beleid en dat de pijn na een turbulente periode moest worden verzacht. Naar ons idee zijn we daarmee
een aardig eind op weg al moet de vinger nog wel aan de pols
worden gehouden.
De kerkenraad hebben we zien veranderen van een, zoals ik al
eerder zei, verdrietige, boze en soms gefrustreerde groep mensen in een hardwerkende, enthousiaste en open groep mensen
die weer vertrouwen hebben in elkaar.
Men durft elkaar op een goede manier aan te spreken en er is
goed overleg ook op de momenten van pijn die op spannende
momenten toch weer boven komt. Bovendien, heel belangrijk,
we kunnen samen lachen, er is humor.
Van harte hopen we dat Markelo op de ingeslagen weg verder
weet te gaan. We hebben geprobeerd om samen de draad weer
op te pakken, we hebben samen gevierd en gebeden.
Van harte wensen wij de Protestantse gemeente Markelo een
gezegende toekomst toe.
Markelo is het Waard!

* BMCV = Breed Moderamen Classicale Vergadering
Liturgische schikking bij het afscheid van enkele
kinderen van de Zondagsschool en de Kindernevendienst

In de schikking zien we een basis van takjes die door elkaar
lopen. Dit symboliseert de gemeente.
De bladeren van de vingerplant, symboliseren Gods handen.
Éénheid geeft de lelie ( leiding).
Voor ieder kind een bloem
De lichte kleuren geven vreugde.
Groen betekent een
nieuwe
toekomst,
want ieder
telt,
en
jouw kleur
heeft grote
waarde.
Gemaakt
door
Johanna
Bekkernens
en
Dinie
Wevers

Onze opdracht geven we terug aan het BMCV met de woorden:
“Naar onze mening is de structuur in het beleid zodanig op orde
gebracht en de kerkenraad zo samengesteld dat zij, samen met
de interim predikant, die per 1 juni is aangesteld, weer zelfstandig zou moeten kunnen functioneren.”
Hartelijk dank aan alle kerkenraadsleden, koster, medewerkers
kerkelijk bureau en de gemeenteleden van Markelo voor het
vertrouwen dat jullie in ons stelden. Persoonlijk dank ik ds.
Frans Wiersma voor de goede samenwerking en de waardevolle
adviezen. De heer Bernhard Slotman voor de communicatie met
RCBB en de coaching van de kerkrentmeesters.
Markelo was voor ons een uitdaging waarvan wij ook weer geleerd hebben. Het was goed om hier te werken en het is goed
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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. 0547 363167
Scriba: Mevr. G. Rabe
Email: scriba@pkn-markelo.nl
Lochemseweg 20
Tel. 0651 424315
Voorganger: Ds. M. Dijkstra,
Email: martends@caiway.net
Tolweg 3
Tel. 0547 361238

Kerkdiensten
Zondag 2 juli Stokkum buurtdienst
10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 9 juli Martinuskerk
10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
Eindcollecte: CvK / St. Noabers

Alle recreatie zondagen koffiedrinken na de dienst.
Zondag 16 juli Martinuskerk – recr. zondag 1
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Joanne Foundation
Zondag 23 juli Dienst in Kösters koele – recr. zondag 2
m.m.v. gospelkoor Chanoeka uit Hengelo (Ov
10.00 uur ds. A. Braakman uit Goor
Eindcollecte: CvK / Boekenfonds

Koster: Jeroen Noltus
Email: martinushof@pkn-markelo.nl
Tel. 0547 363890

Vrijdag 28 juli Anholtskamp – Zangavond
18.45 uur ds. R. Vedders-Dekker
Collecte: Diaconie

Kerkelijk bureau:
Adres: Kerkplein 41, tel. 361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl
Openingstijden: maandag van 10 -12 uur
Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink
(financiële adm.)
Woensdag & vrijdag van 10 - 12 uur
Mevr. Gerdien Rabe
(leden adm.)

Zondag 30 juli Martinuskerk - H. Avondmaal - recr. zondag 3
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Eigen middelen

College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:
Bankrekening:
NL 73 RABO 034 07 01 153

Zondag 20 aug Martinuskerk – recr. zondag 6
10.00 uur ds. Teeuwen uit Borculo
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds

De stichting Noabers i.o.
Bankrekening:
NL 43 RABO 0315 0293 82
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:
4 september.
Inleveren kopij vóór: 24 augustus 2017.
Naar:
kerkblad@pkn-markelo.nl
Kosten advertenties:
1/12 bladzijde - € 100 per jaar
1/6 bladzijde - € 200 per jaar
Aanvraag bij het kerkelijk bureau in de
Martinushof

Zondag 6 aug Martinuskerk – recr. zondag 4
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Fancy fair
Zondag 13 aug Martinuskerk – recr. zondag 5
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Zendingscollecte voor Egypte

Vrijdag 25 aug Anholtskamp – Zangavond
18.45 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie
Zondag 27 aug Martinuskerk
10.00 uur ds. T. Nieuwenhuis uit Den Ham
Eindcollecte: Diaconie / Stichting mensenkinderen
Zondag 3 sept Martinuskerk - Doopdienst
10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kinderperspectief
Zondag 10 sept Martinuskerk - Startzondag
10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds
BUURTEN IN STOKKUM
Op zondag 2 juli blijft de Martinuskerk gesloten, maar is iedereen
welkom om een dienst mee te maken in de buurtschap Stokkum. Deze
vindt bij goed weer op het veld achter de school plaats. Het is mogelijk
om eerst op het Kerkplein te verzamelen en dan vanaf 9.30 uur
gezamenlijk te vertrekken naar Stokkum. Zo nodig wordt voor vervoer
gezorgd maar laat dat wel vroegtijdig even weten.
THEMADIENST
Op zondag 23 juli om 10.00 uur is er weer de jaarlijkse themadienst in
de Kösterskoele, dit jaar is de voorganger ds Ary Braakman uit Goor en
de muzikale begeleiding zal verzorgd worden door gospelkoor Chanoeka
uit Hengelo (Ov). We hopen wederom op prachtig weer en op veel belangstelling, we sluiten deze dienst traditioneel af met koffie en arretjescake. Mocht de dienst onverhoopt verplaatst worden naar de kerk
i.v.m. de weersomstandigheden dan melden wij dit via het internet:
www.pkn-markelo.nl en www.maarkelsnieuws.nl.
De commissie themadiensten heet u allen van harte welkom.
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AFSCHEIDSDIENST EN PRESENTATIE
Diny Eggink van de Larenseweg 11 is bereid om als
pastorale medewerker verantwoordelijk te zijn voor
gemeenteleden, die in een verpleeghuis verblijven.
Zoals het er nu naar uitziet zal ze in de dienst van
zondag 6 augustus worden voorgesteld aan de gemeente. In diezelfde dienst zal Hanneke Ziggers afscheid nemen als ouderling, maar ze heeft aangegeven als pastorale werker door te gaan met haar bezoekwerk. Voor een actuele stand van zaken verwijzen we u naar mededelingen op de website.

Liturgische schikking Pinksteren
De lithurgische
kleur is ROOD. De
kleur van Geest en
van vuur. Hier is
het geheel aan gerelateerd.
Boven de schikking daalt een
WITTE duif als de
Heilige Geest uit
de Hemel neer.

ZANGAVONDEN ANHOLTSKAMP
In de Anholtskamp is er op de laatste vrijdag van de
maand een zangavond, die begint om 18.45 uur en
duurt tot ongeveer 20.00 uur. We beginnen met koffie/thee. Na een korte meditatie, afgewisseld met
zang is er even pauze met koffie/thee en daarna
wordt er iets ludieks gedaan en zingen we nog enkele, meestal oud-Hollandse liedjes.
Op 28 juli zal ds. Rienke Vedders-Dekker en op 25
augustus zal mw. Dini Beuving-Dannenberg de avond
verzorgen.
U bent altijd van harte welkom!

De 12 Apostelen(ook rood) zijn
met elkaar verbonden door een
rood touw dat
doorloopt naar het
bovendeel.
De diverse rode
bloemen,de Gemeente in zijn diversiteit, oprijzend
uit het groen.

DOOPDIENST
Op 3 september is er gelegenheid om een kind te laten dopen. Wie daar gebruik van wil maken, kan contact opnemen met de voorganger, ds. Marten Dijkstra
(tel. 0547361238). De volgende gelegenheid is op
zondag 19 november

De klimop als losse
strengen, het
eindloze geloof dat
nooit af zal zijn.
Gemaakt door Johanna Kl. Velderman en Mia Hargeerds.

STARTZONDAG
De startzondag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 10
september 2017, en het thema zal zijn ‘kerkproeverij’. Wij sluiten ons daarmee aan bij het landelijke
thema. De eerste voorbereidingen zijn in volle gang.
We hopen als startdag commissie op veel belangstellenden die deze dag komen proeven in onze kerk.

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

KINDERDIENST / 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 kinderdienst!

WIJ GEDENKEN
Op 19 juni is Jan Herman Klumpers op de leeftijd van
88 jaar in woonzorgcentrum ‘De Anholtskamp’ overleden.
Jan is geboren in Markelo en groeide op in een middenstandsgezin bestaande uit vader, moeder en zus
Frieda. Na de lagere school volgde hij het ULOonderwijs in Hengelo. Vervolgens ging hij naar Wageningen naar de Bakkersvakschool om in de voetsporen van zijn vader te treden. Hij volgde tevens een
kruideniersopleiding. Naast bakker was hij medefirmant bij de Gebr. Klumpers in Markelo en bekleedde
hij directeursfuncties in het bakkerswezen. Na verloop van tijd ontmoette hij Riek Roelofs en trad met
haar in het huwelijk. Ze kregen twee kinderen: Jan
en Dirk. Het leven verliep voor Jan niet altijd over rozen. Toen hij 23 jaar oud was, stierf zijn vader. Later
kreeg zijn moeder de ziekte multiple sclerose. Je kunt
eindeloos worstelen met de waarom-vraag, maar je
krijgt er nooit een antwoord op. Je kunt jezelf veel
beter focussen op de vraag hoe blijf ik mens bij alles
wat mij overkomt. En dat deed Jan ook. Al die tijd
speelde het geloof een rol in zijn leven. Toch was het
moeilijk om erachter te komen wat er in zijn binnen-

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
Zit je op de basisschool dan kun je ook naar de Zondagsschool! Het is nu vakantie maar na de zomervakantie beginnen we weer.
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. Welkom!
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ste leefde, wat waren zijn diepste drijfveren? In de
afscheidsdienst die plaatsvond op 23 juni jl. hebben
we Psalm 139: 1 – 6 gelezen. Psalm 139 is een psalm
waarin niet alleen de hoogte van het geloofsvertrouwen zit, maar ook de diepten van het leven klinken
erin mee. Deze psalm kan een geweldige houvast in
ons leven zijn. Dat er Iemand is die je beter kent dan
jezelf, waar je terecht kunt met alle mooie dingen in
je leven, maar ook met de moeilijke kanten. Wie gelooft staat er niet alleen voor! Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods kracht toe in deze moeilijke periode. Dat de goede herinneringen en Jan’s gedachtenis hen allen tot troost en zegen mag zijn.
Ds. Rienke Dekker, geestelijk verzorger Carintreggeland

Na het overlijden van zijn zwager kwam het boerenwerk hoofdzakelijk op hem neer. Langzamerhand
werd dit echter afgebouwd doordat de gezondheid
van zijn zus achteruit ging.
Toen zij na enige tijd bijna volledig aangewezen was
op hulp, werden de oorspronkelijke rollen omgedraaid
en nam hij de dagelijkse zorg voor haar grotendeels
op zich. Toen zijn zus echter opgenomen werd in een
verpleeghuis was hij zijn steun en stuur kwijt. Ook
Hendrik werd opgenomen en in Delden ,,herenigd”
met haar. Na haar overlijden ging de geestelijke en
lichamelijke toestand van Hendrik verder en verder
achteruit. Na de verhuizing van Delden naar Hengelo
raakte hij de draad nog verder kwijt. Tenslotte, op 18
mei jl. doofde zijn kaars.
Dat hij ruste in vrede.
H. Sligman

ALS EEN VEERTJE IN DE WIND
Ieder jaar zoeken duiven een plek in onze tuin om
een nest met jongen groot te brengen. Regelmatig
tref ik donzen veertjes aan op de oprit.
Het deed me terugdenken aan de tijd dat ik kind was
en ermee speelde. Dan blies ik ze de lucht in en volgde hoe ver ze zouden komen. Met Pinksteren nam ik
er één van om vanaf de kansel weg te blazen. Deze
kwam niet ver, want het ontbrak aan wind. Maar het
was voor mij een beeld van vertrouwen in God. Een
kind legt zijn hand in die van zijn vader of moeder en
laat zich zo leiden. Zo mogen ook wij ons toevertrouwen aan Gods Geest. Geloven in de liefde en bescherming van Boven zonder steeds te weten waar
die weg je dan brengt. Dat is overgave.
Als volwassene zie ik dit als ideaal, maar weet van
mezelf hoeveel regie ik nog altijd in eigen handen wil
houden. Hoe moeilijk is het om zover te komen. Maar
de wind van God zal blijven waaien, soms zachtjes,
soms harder, en ons uitnodigen op die wind mee te
gaan. Met dit beeld van de wind vergelijkt het evangelie van Johannes het leven in navolging van Jezus
(zie Joh. 3: 8). Ieder veel vertrouwen toegewenst, als
van een kind.

Zaterdag 10 juni overleed Jenneken Stokreef - Kolkman in de leeftijd van 92 jaar in haar kamer van de
afdeling Muldershof in de Stoevelaar te Goor.
Jenneken is geboren en getogen aan de Rouwelaarsdijk 1. De laatste vier en een half jaar van haar leven
heeft ze in de Stoevelaar gewoond vanwege toenemende dementie.
Jenneken trouwde op 5 juni 1947 met Hendrik Stokreef, met wie zij de boerderij van haar ouders voortzette. Ze kregen 2 kinderen; zoon Jan en dochter
Hendrika.
Na een periode van ziekte overleed haar man in
1976. Ze heeft zich er op een positieve manier doorheen geslagen. Ondanks de zorgen die ze kreeg om
haar eigen gezondheid: ze kreeg Non-Hodgkin.
Na een operatie, chemokuren en bestralingen is ze er
volledig van hersteld.
In het jaar 2000 heeft ze een nieuwe hartklep gekregen. Het overlijden van haar schoondochter Gerda
heeft haar aangegrepen, al kon ze zich daarover
moeilijk uiten.
In de uitvaartdienst op 16 juni schetsten we haar zoals ze was; een sterke vrouw, een krachtige persoonlijkheid met een duidelijke eigen mening. Haar kinderen, de 5 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen gaan
een betrokken en zorgzame oma en opoe missen, zoals ze in de dienst met familie, buren vrienden en bekenden hebben gedeeld.
Erop vertrouwend dat ze in Gods liefde geborgen is,
hebben we haar ter ruste gelegd op de begraafplaats,
bij haar man Hendrik.
Hier mogen ze samen in vrede rusten. G.V.V.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid
Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters,
telnr 06-51029818
WIJ GEDENKEN
Op 18 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd Jan
Hendrik Bussink. Geboren op 26 januari 1929 aan de
Larenseweg op de boerderij die in de volksmond
Bussink-Wissink werd genoemd.
Al op 11-jarige leeftijd verloor hij zijn vader en de
zorg voor hem kwam voor een groot deel terecht op
de schouders van zijn zus Hanna, die destijds 18 jaar
was. Zijn moeder en zijn zus hadden daarbij ook de
zorg voor de boerderij. Toen zijn zus trouwde kwamen er een paar vaardige handen bij op de boerderij.
Hendrik, zoals hij kortweg werd genoemd, was een
man van weinig woorden. Allengs vond hij zijn draai
in het agrarische werk. Met name de koeien hadden
zijn interesse. Varkens en pluimvee waren voor hem
minder interessant. Hij vond volledig zijn draai aan
de Larenseweg.
Het grote ,,buitengebeuren” liet hem relatief koud.

TROUWEN
In het vorige kerkblad is bij wijk noord het trouwen
genoemd van Ben van Os en Jorien Meutstege op
vrijdag 7 juli in de kapel op het Weldam. Op 22 juli
zullen Hendrik Jan ten Brummelaar en Olga van het
Goor in een bijzondere dienst op hun erf aan de
Roudaalterweg 20 een zegen vragen voor hun huwelijk. Deze dienst begint om 14.30 uur. Hun burgerlijke
huwelijk zal op maandag 13 juli plaatsvinden in het
gemeentehuis te Goor. We wensen hun Gods zegen
toe en een mooie dag. MD
AFSCHEID EN NIEUW BEGIN
Hanneke Ziggers stopt als ouderling maar gaat door
als pastorale medewerker. Voor al haar inzet en pas-
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Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan
de collecten, dan kunt u uw gift ook overmaken naar
de bankrekening van de Diaconie:
NL 65 RABO 034 07 00 327 onder vermelding van de
bestemming.

torale zorg willen we haar bedanken. Wijsheid, liefde
en kracht toegewenst in het vervolg.
Zo is er nog een verandering in het pastoraat te melden, namelijk de start van Diny Eggink-Heuten van
de Larenseweg 11 als pastorale medewerker voor
gemeenteleden, die in een verpleeghuis verblijven.
Daar zijn we blij mee, want de laatsten die dat contact onderhielden, Willem en Narda Mensink, zijn er
al in 2012 mee gestopt. We wensen Diny veel voldoening toe in dit werk.

GROENE KERK
Op dit moment zijn nog geen volgende stappen
in het kader van Groene kerk genomen. Na de
vakantie hoort u hier zeker meer over.
De zonnepanelen hebben op dit moment al voor
een besparing op de energierekening gezorgd
van ruim €1000.

Mocht iemand weten van een opname in een verpleeghuis, laat het ons weten, zodat er aandacht voor
is vanuit de gemeente. Overigens hoeft dat niet te
betekenen, dat er dan steeds bezoek van Diny Eggink
is te verwachten. Daartoe zijn haar mogelijkheden te
beperkt. Maar ook andere leden van de pastorale
teams zullen zorg houden voor dergelijke situaties.

Jeugd- en Jongerenwerk
Jeugdclub / Knutselclub

RUST
De zomer is voor velen een tijd van vakantie en ontspanning. Moge die rust gevonden worden zoals je
die kunt beleven als je (bij een goed gestel) op je rug
gaat liggen in een veld en omhoog kijkt. Met een
zachte bries om je heen, het geluid van heen en weer
bewegende bomen, het gefluit van vogels vlakbij, de
warmte op je huid, de geur van het gras, van de
bloemen. En dan vormen ontdekken in wolkenpartijen. In fantasie meegaan in een vliegtuig hoog in de
lucht, de tijd vergeten.
En dan terug in de realiteit de beleving dat diezelfde
tijd voor het gevoel soms zo snel voorbijgaat. Je zou
dan die rustmomenten terug willen pakken, vergeten
wat voor je ligt, ontspannen. Na onze vakantie hoop
ik weer in gezondheid met het werk te kunnen beginnen. Dan met een collega erbij: ds. Elly (Elizabeth)
van der Meulen. Een nieuwe start. Moge haar komst
een impuls geven voor de gemeente. MD

Er is slecht nieuws en goed nieuws te melden van de
Jeugdclub.
Eerst het slechte nieuws:
in juli en augustus is er geen jeugdclub.!
Dan nu het goede nieuws: in september
starten we weer!!!
Wanneer lees je in het kerkblad van september.
Een hartelijke groet
van de leiding van de
jeugdclub:
Jolanda
van den Noort en
Herma Bonenkamp.
ZONDAGSSCHOOL
Op zondag 21 mei jl. was er de afscheidsdienst met als thema:
“Lef hebben“.
In deze dienst hebben wij afscheid
genomen van Naomi Noltus van de
kindernevendienst en
van Jerina
Vedders en Rosan Kloots van Zondagsschool Elsen.
Ook werd er afscheid genomen van Wilma Kloots als
leiding. In deze dienst werd er gelezen uit Johannes
16 en hebben de kinderen het spiegelverhaal van onze eigen zandbak uitgebeeld.
Op zondagmorgen 28 mei jl. hadden we de laatste
zondagsschool van het seizoen. Deze morgen werden
we uitgenodigd in Elsen bij de Beestenboel. Daar
stond een paardentrailer op ons te wachten die ons
naar de Herikerberg heeft gebracht. Daar hebben we
heerlijk watervoetbal gespeeld. Om ongeveer 11.00
uur zijn we naar de familie Wes gegaan. Hier hebben
we afscheid genomen van Wilma Kloots en hebben
we nog heerlijk poffertjes met een ijsje gegeten.
Zondag 4 Juni jl. was er de jubileumbuurtdienst gehouden ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van
de buurtvereniging Herike-Elsen. Deze dienst is geleid door Rienke Vedders en de muzikale begeleiding
was in handen van Henk Olydam. Ook waren er tussendoor liederen te horen van gospelkoor “Enjoy”. De
dienst had als thema ‘gedragen worden’ wat mooi
werd uitgebeeld door enkele buurtgenoten uit alle
windstreken afkomstig, die het verhaal van Hande-

Diaconie
COLLECTEN
De eindcollecte van 16 juli bestemt de diaconie voor
de Joanne Foundation. Een stichting die op ‘kleine’
schaal ontwikkelingshulp geeft aan een dorp in Oeganda. Vooraf aan de collecte zal Arjen Haffmans uit
Stokkum over dit werk gaan vertellen. Hij is er zelf
vorig jaar geweest namens de Joanne Foundation.
Op 13 augustus is de eindcollecte bestemd voor Kerk
in Actie die het geld gaat bestemmen voor de zending
in Egypte. (zie bij ZWO). De Kerk in Actie bus bij de
uitgang van de kerk zal in het 3e kwartaal ook bestemd zijn voor dit doel.
De eindcollecte van 27 augustus heeft de Diaconie
bestemd voor de Stichting Mensenkinderen. Helaas
hebben veel kinderen in Moldavië allesbehalve een
zorgeloze jeugd. Ze hebben te maken met dronken
ouders, bittere armoede, echtscheiding, honger, misbruik, mishandeling, verwaarlozing of ze worden door
hun ouders in de steek gelaten… Zorgeloosheid heeft
plaats gemaakt voor angst, zorgen en onzekerheid.
Dat gun je kinderen toch niet?
Op 3 september is de eindcollecte voor de stichting
Kinderperspectief. Kinderperspectief zet zich in voor
betere leefomstandigheden en een beter perspectief
voor kinderen en jongeren die te maken hebben met
jeugdhulp in Nederland.
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lingen voorlazen in hun eigen streektaal. Siny Dietvorst deed een uitleg van de Maarkelse “goastok” en
de kinderen van de zondagsschool hadden hun eigen
invulling voor wat betreft gedragen worden in de
vorm van een brancard, rollator, steekwagen etc.

.
zo 25
ma 26
di 27
wo 28
do 29
vr 30

De leiding van de Zondagsschool wenst iedereen een hele fijne vakantie toe en we hopen jullie weer te zien in het komende seizoen 20172018.

Algemeen

za 1
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
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
ma 31

Bijbelgenootschap komt met Alef Doe-boek
Voor wie z’n (klein)kind op een speelse manier met
de Bijbel wil laten kennismaken, is er nu het Alef
Doeboek. Dit knutsel-, lees- en spelletjesboek van
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bevat onder
meer een quiz over de verhalen van Jezus.
“Met deze quiz ontdekken kinderen al jong welke indrukwekkende verhalen Jezus vertelde. Zo leren ze
schatgraven in de Bijbel”, zegt NBG bijbelwetenschapper Roelien Smit, die betrokken is bij het boek.
“Via verhalen, weetjes en proefjes komen ze er bijvoorbeeld achter wie Ester was, waar het gezegde
“een Babylonische spraakverwarring” vandaan komt
en hoe ze zelf een zegelring kunnen maken. Zo zorgen we ervoor dat de Bijbel gaat leven voor kinderen.”
Leervoorkeuren
Het Alef Doeboek
bevat bijbelverhalen,
kleurplaten,
spelletjes,
tests,
puzzels en strips,
maar ook proefjes
en weetjes. Deze
diversiteit
aan
werkvormen is afgestemd
op
de
verschillende leervoorkeuren
van
kinderen:
lezen,
doen en ontdekken.
Het Alef Doeboek
is een speciale editie van Alef, het
NBG-bijbelblad voor kinderen van circa 7-12 jaar.
Uitgever is Royal Jongbloed. Het boek is voor € 5,95
verkrijgbaar in de boekhandel en via bijbelgenootschap.nl/alef.

di 1
wo 2
do 3
vr 4
za 5
zo 6
ma 7
di 8
wo 9
do 10
vr 11
za 12
zo 13
ma 14
di 15
wo 16
do 17

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Dini Rozendom en Teuni Hoogendam
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juni 2017
Matteüs 10:24-33
Jesaja 28:1-13
Jesaja 28:14-29
Jesaja 29:1-8
Jesaja 29:9-16
Jesaja 29:17-24
juli 2017
Jesaja 30:1-14
Jesaja 30:15-26
Jesaja 30:27-33
Jesaja 31:1-9
Matteüs 10:34–11:1
Matteüs 11:2-15
Matteüs 11:16-30
Psalm 13
Jeremia 11:18–12:6
Jeremia 12:7-17
Jeremia 13:1-14
Jeremia 13:15-27
Jeremia 14:1-10
Jeremia 14:11-22
Jeremia 15:1-9
Jeremia 15:10-21
Matteüs 12:1-8
Matteüs 12:9-21
Matteüs 12:22-32
Matteüs 12:33-42
Matteüs 12:43-50
Matteüs 13:1-15
Matteüs 13:16-23
Matteüs 13:24-33
Matteüs 13:34-46
Matteüs 13:47-58
Jesaja 32:1-8
Jesaja 32:9-20
Jesaja 33:1-16
Jesaja 33:17-24
Psalm 63
augustus 2017
Matteüs 14:1-12
Matteüs 14:13-21
Matteüs 14:22-36
Matteüs 15:1-11
Matteüs 15:12-20
Jeremia 16:1-13
Jeremia 16:14-18
Jeremia 16:19–17:8
Jeremia 17:9-18
Jeremia 17:19-27
Jeremia 18:1-12
Jeremia 18:13-23
Jeremia 19:1-15
Jeremia 20:1-6
Jeremia 20:7-18
Jeremia 21:1-10
Jeremia 21:11–22:9

Op wie lijk jij?
Wartaal
Hoeksteen
Dromen zijn bedrog
Kritiek van klei
Toekomstbeeld
Geen buitenlandse hulp
Vluchtverhaal
Goddelijk geweld
Bewaking
Tweedeling
Geen twijfel mogelijk
Voorbeeldige kinderen
Niet vergeten
Moordplan
Haat-liefdeverhouding
Vergane glorie
Onverbeterlijk
Droogte
Bidden lijkt zinloos
Bemiddeling onmogelijk
Jeremiade
Sabbatsgebod
Goed werk
Voor of tegen
Ongevraagd teken
Bewijs gevraagd
Tekst en uitleg
Bevoorrecht
Om over na te denken
Koninkrijksrelaties
Boven het maaiveld
Goed regeren
Valse gerustheid
Leegte
Bevrijding
Dicht bij God
Hoofdprijs
Maaltijd en meer
Stilte na de storm
Traditie en gebod
Blind wantrouwen
Geboortebeperking
Wijziging eedsformule
Vertrouw alleen op de HEER
God kent je door en door
Vier de sabbat!
Pottenkijker
Jeremia bedreigd
Jammerdal
Paniek
In het nauw
Onheilsprofetie
Sloopwerk

vr 18
za 19
zo 20
ma 21
di 22
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30
do 31

Jeremia 22:10-23
Jeremia 22:24–23:8
Jeremia 23:9-24
Jeremia 23:25-40
Psalm 54
Matteüs 15:21-28
Matteüs 15:29-39
Matteüs 16:1-12
Matteüs 16:13-20
Matteüs 16:21-28
1 Korintiërs 15:1-11
1 Korintiërs 15:12-28
1 Korintiërs 15:29-49
1 Korintiërs 15:50-58
september 2017

Geen terugkeer mogelijk
Goede herder gezocht
Ontrouw
Dat had je gedroomd!
Gebed na verraad
Trouwe hond
Genadebrood
Waarschuwing
Geen openbare belijdenis
Op weg naar het kruis
Getuigen genoeg
Geloof niet alleen voor nu
Bloeitijd
De dood overwonnen

vr 1
za 2
zo 3
ma 4
di 5
wo 6

Psalm 77
Matteüs 17:1-13
Matteüs 17:14-23
Matteüs 17:24–18:9
Galaten 1:1-12
Galaten 1:13-24

Schreeuw uit de diepte
Feest van herkenning
Zwakte en kracht
Ongeloof en onbegrip
Geen ander evangelie
Paulus over zijn roeping

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.

Zomerzending 13 augustus
2017
Versterk geloven in
Egypte
De collecteopbrengst is
bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap.
Kinderen uit christelijke
gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich
staande te houden in de
islamitische
omgeving
waarin
ze
opgroeien.
Ze leren op school alleen
schrijven en lezen, maar
ze willen graag meer weten over de Bijbel en het geloof.
Daarom
organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, een jaarlijkse bijbelquiz en dat was het vorig jaar een groot succes.
Meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners
van 9 tot 12 jaar deden mee aan deze bijbelquiz.
Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament.
Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars
(Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een
Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-.)
Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse manier
over de Bijbel leren.

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

Open kerkdagen 2017
Zes donderdagen in juli en augustus
tussen 9.30-12.00 uur

Thema: De kunst van Fotografie!
Vijf Markelose fotografen laten hun werk zien in
de Martinuskerk:

Jan Gerber, Arno Kurvers, Caroline Lichthart,
Marjan Noteboom en Marian Waanders.
Ook wordt u uitgenodigd om naar het
Hauptorgel te komen luisteren, dat bespeeld
zal worden door de hieronder vermelde
organisten:
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

13 juli
20 juli
27 juli
3 aug
10 aug
17 aug

organist: Wim de Just
organist: Dick Gerrits
organist: Ries v Vrouwerff
organist: Henk Oosterveen
organist: Gerrolt Droogsma
organist: Wim de Just

HOUD CONTACT MET DE KERK
Wie als lid van de Protestantse 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.

Tevens zijn er stands met verkoop van huishoudelijk textiel, poppenkleertjes, leuke
cadeautjes, natuurlijk staat er een kopje koffie
voor u klaar en er is de boekenmarkt in de
Martinushof tegenover de kerk!
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Eén ster maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars maakt de nacht minder zwart
Eén hand maakt de weg minder eenzaam
Eén stem maakt de dag minder stil
Eén vonk kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot, het begin van een lied
Eén kind, het begin van een toekomst

Jacqueline Roelofs-van der Linden (Uit: Medemens 4)

